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A lapszám, amit most a kezében tart a tolerancia 

témájában született, melynek nemzetközi napját 

az UNESCO 1995-ben történt kezdeményezésére 

minden év november 16-án tartjuk. Célja, felhívni 

az emberek figyelmét az intolerancia veszélyeire.

Hová vezethet a megértés hiánya?

Október végén olvashattuk a hírekben, hogy egy 

weboldal szerzői, akik munkájukat a társadalmi 

párbeszéd támogatásának szentelték, felhívást tettek 

közzé „Fogjunk össze a békés közbeszédért!” hívószóval. 

Petíciójukban azt írják, „nemzetünk békés fejlődését 

a különböző nézőpontok megismerése” szolgálja.

Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy mely 

jelenségek késztették az aláírókat a felhívásuk 

megfogalmazására… Társadalmunk a 2000-es évek 

elejétől egyre megosztottabbá vált, és egyik csatát 

vívja a másik után. Hol egymással, hol más országokkal, 

hol ismeretlen csoportokkal, láthatatlan erőkkel 

találjuk szembe magunkat. Erre kondicionálnak 

bennünket. De egyre többen érzik úgy, hogy nem 

komfortos számukra az állandó küzdelem.

Mi lehet a kiút?

A mediációs eljárás, ami egy speciális konfliktuskezelő 

módszer, egyik első eszköze az ún. megszakítás 

nélküli idő. Ilyenkor az egymással vitában álló 

felek anélkül mesélik el egymás (és a mediátor) 

jelenlétében az álláspontjukat, hogy bárki a szavukba 

vágna. Érdekes tapasztalat, hogy mikor mindez 

megtörténik, a résztvevők rácsodálkoznak bizonyos 

dolgokra, és azt mondják, „ezt nem is mondtad 

korábban”, vagy azt, „ha én ezt tudtam volna…” Ilyenkor 

valami elindul, és a falak elkezdenek lebomlani.

Mi kell ahhoz, hogy eljussunk a párbeszédig?

Szándék. Bátorság. Nyitottság. És annak elfogadása, 

hogy még az is kiderülhet, nekem sem volt 

mindenben igazam… Számomra ez a tolerancia.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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A tudás: védőoltás. 
A gyűlölet és a közöny: betegség. 

A szeretet és az empátia: egészség. 
Mindannyian választunk.

Konrád György
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Hol, miben érzi a tolerancia hiányát?
Manapság a toleranciaszint egyre csökken, sokan idegesek, feszültek, nagy a társadalmi nyomás az emberek felé. De hol is van a 

gond? kérdeztük egy szép őszi napon a szentendrén sétálóktól.

A bull típusú kutyákkal szemben a társadalom nem toleráns. Mi a 

kutyánkkal jártunk iskolába, jól nevelt, mégis azt hiszik, megeszi 

a gyerekeket, és átmennek a túloldalra, ha szembejövünk. Persze 

van alapja a sztereotípiáknak, de minden nevelés kérdése. (Ivett)

A szomszédom nem tolerálja, hogy levegőt szeretnék venni. Ahogy 

megindul a fűtési szezon, iszonyú büdöset csinál, és ez van tava-

szig. (László)

Az embereknek gyakran nincs türelmük egymáshoz, a Covid nagyon 

rosszat tett a társadalomnak. A toleranciának belülről kéne jönnie, 

azt gondolom, hogy ha én toleráns vagyok, akkor joggal várom 

el a másiktól, hogy ő is az legyen. Vagy elég, ha csak elfogadja a 

dolgokat. Nem hiszem, hogy kívülről meg lehet oldani, ha a másik 

fél nem toleráns. (Ditti)

A politikában nem jó, hogy a különböző nézőponton lévő emberek 

harcolnak egymással, sokkal jobb lenne, ha normálisan lehetne 

egymással vitázni, megbeszélni a dolgokat. A fiataloknál már kezd 

kialakulni az elfogadás, de lehet, hogy azért látom így, mert mi ilyen 

elvek mentén neveljük a gyerekeket. (Kata)

Nem tudom, mennyit változott a tolerancia szintje Oroszországban 

manapság, de egy folyamat elindult, amin mindenkinek egyedileg 

kell dolgoznia, hogy valós sikereket érhessünk el. (Tatjana)

Ha például egy pedagógus nem toleráns a gyerekekkel, hogy 

várhatjuk el a gyerektől, hogy ő toleráns legyen? A felnőttek sem 

mindig toleránsak egymással szemben, de ezen csak mi magunk 

tudunk egyénileg változtatni. Én megpróbáltam, és nekem sikerült. 

Ha kedvesen megyek be egy boltba, akkor kedvességet kapok 

vissza. (Kati)
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Ugyanaz a tervünk az élettel

Sergő Z. András súlyosan mozgássérült. Élete nem éppen a megszokott 
vágányon fut, azonban, amit elért eddig, sokak számára példaértékű. Honnan 
indult és hogyan jutott idáig, milyen nehézségekkel kell szembenéznie 
kerekesszékesként, és mi az, ami motiválja a mindennapokban?

Hogy indult a szentendrei kötődésed?

A gimnáziumi éveim alatt kerültem Szent-

endrére. Családunk többnyire Óbudán és 

az agglomerációban lakott, keresztény 

neveltetésem okán pedig a Ferences 

Gimnáziumot céloztuk meg iskolavá-

lasztás idején. Nagyon szép négy évet 

töltöttem ott, erős közösségi alapot kap-

tam, és a kultúra, a művészetek iránt is itt 

kezdett kialakulni az érdeklődésem. Noha 

ez az iskola – mint a legtöbb hagyomá-

nyos egyházi gimnázium a rendszerváltás 

előtti időkben gyökerezve – inkább a reál 

tárgyak iránt érdeklődőknek adott jobban 

táptalajt, mégis ezek az évek segítettek 

felismerni, hogy a humán területek felé 

fogok továbbtanulni. Legalább annyira 

fontos ugyanakkor a közösségi szem-

pont is. Az iskola vezetése és osztályfő-

nököm, Kiss Menyhért atya kellően bátor 

volt, hogy egy harmincnégy fős osztály-

ban spontán integrációként tanítson egy 

súlyosan mozgássérült diákot is. Bíztak 

a közösség erejében és a tinédzserek 

őszinte lendületében. Nekik lett igazuk, 

köszönet érte.

Már egyetemista voltam, amikor szorosabb 

kapcsolatba kerültem a várossal is. A vá-

ros és az iskola némileg kettévált bennem, 

ahogy magát a gimnáziumot is egy kicsit 

a várostól különállónak éreztem. Először a 

helyi egyházközség életébe kezdtem be-

vonódni a vasárnapi misék és az azóta a 

városban már megszűnt katolikus ifjúsági 

mozgalom, az Antióchia révén, 2003 óta 

pedig már a városban is lakom. Ez az évti-

zed volt talán az, amikor a legtöbb embert 

ismertem meg, a legtöbb tevékenységbe 

vonódtam be az újságírástól kezdve a film-

klubon át az egyházközségi zsinatig.

Hogyan alakult az életed a gimnázium 

után?

Mint említettem korábban, a humán terü-

letek iránti vonzalmat a gimnáziumi évek 

alapozták meg. A betű szeretete és az 

azzal való foglalatosság vágya azonban 

már korábban is megvolt, hiszen már ál-

talános iskolás koromban és a gimnázi-

umban is szerkesztettem az iskolaújságot 

és az iskolarádió műsorát. A sport iránti 

érdeklődésem pedig a szöuli olimpiáig 

vezethető vissza, aminek megnyitójáról 

hatéves fejemben halvány emlékképeim 

maradtak. Világéletemben sportriporter 

szerettem volna lenni, hiszen már kilenc 

évesen a balatoni nyaraló kertjében zajló 

házi pingpongbajnokság meccseit köz-

vetítettem – magam szórakoztatására, 

rokonaim idegesítésére. Nagygimnazista 

koromban, részben a kulturális érdeklődés 

megérkezésével egy időben, szép lassan 

lebeszéltem magam gyerekkori álmaim-

ról. Vaskosan pragmatikus szempontjaim, 

köztük a nehéz utazás és a létesítmé-

nyek gyakran megközelíthetetlen volta, 

a bölcsészkari tanulmányok felé tereltek. 

Nem bántam meg. Amit kicsiben kaptam 

a Ferences Gimnáziumban, azt nagyban, 

„igaziból” Piliscsabán, a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem bölcsészkarának magyar 

szakán éltem át. A vágyhoz és az érzékhez 

tudás és képesség társult. A hét szabad 

művészet mellett így kaptam tapaszta-

latként az egyetemi újság szerkesztősé-

gét, és itt tapasztaltam az első filmklubos 

emlékeimet a kortárs magyar filmek és az 

utánuk zajló beszélgetések segítségével. 

Ekkor léptem ki először a „falakon kívül”. 

Elkezdtem dolgozni a városi médiában, az 

azóta megszűnt Szentendrei Tükörben, és 

ott voltam az Új Ember ifjúsági magazinjá-

nak alapításakor.

Hogyan haladtak a tanulmányaid?

Egyetemi éveim végén egyre jobban 

vonzott az akadémikus közeg. A PhD ta-

nulmányokban azonban sosem éreztem 

több motivációt a „D” és az „r” betűnél. Így 

aztán szerencsére még azelőtt kiszálltam 

belőle, hogy túl sok energiát tettem volna 

bele. Kerekesszékesként sem volt mindig 

a legegyszerűbb a helyzet egy újonnan 

épült, gyakran építési területnek számító 

kampuszon. Azt éreztem, hogy egy néhány 

éve álló egyetem többféle alapvető, több 

embert is érintő gonddal küzd ahhoz ké-

pest, hogy a bejáratnál van-e három lép-

csőfok, vagy hogy az éppen engem érintő 

tanszék emeleti vagy földszinti teremben 

van-e. Persze a továbbtanuláshoz fűződő 

jog emberi alapjog, meg lehet egyéb ha-

sonló szólamokat hangoztatni, ez azonban 

mit sem számít, ha nélkülem is elindul a 

nyelvészeti proszeminárium, és ha hirtelen 

megszűnik körülöttem az a harmincnégy 

fős egység, amit a gimnáziumban még 

osztálynak nevezünk. Itt mindenki ma-

gára van utalva. Azonban itt is örömmel 

tapasztaltam, hogy sokak segítő szándéka 

és a kellő kommunikáció minden résztve-

vő szempontjából hegyeket tud mozdíta-

ni. Amíg tanulmányaim elején még nekem 

kellett egyesével egyeztetni a szükséges 

teremcserékről, az utolsó években már 

Sergő Z. András | Fotó: Bellai László



6
—

A
 T

É
M

A

az én tantárgyfelvételeimhez igazították 

a terembeosztást. Hála nekik érte.

Mi jött az egyetem után?

Maradtam az egyetem közelében, de nem 

a tudományos pályán. Ez volt a rezüméje 

az utolsó egyetemi évemnek, és a diplo-

maszerzés körüli ideiglenes időszak után 

mintegy ezt meghallva kerestek az egye-

tem jogi karáról, ahol azóta is dolgozom. 

Számos koordinációs feladat mellett pá-

lyaorientációs tevékenységgel foglalko-

zom, illetve az öregdiákélet szervezésében 

is részt veszek. Szóval tulajdonképpen – a 

diplomaszerzés után – egy év kihagyás hí-

ján 21 éve a Pázmány kötelekében vagyok.

Ha elszólít a munka az otthonodtól, ho-

gyan oldod meg az eljutást a munkahe-

lyig, vagy bárhová?

A rendszeres bejárás Szentendréről nem 

egyszerű feladat, de nem teljesíthetetlen. 

Az elmúlt tizenöt évben rengeteget fejlő-

dött az alacsonypadlós tömegközlekedés 

– sajnos éppen a szentendrei HÉV van eb-

ben elmaradva, hiszen az elmúlt negyven 

évben néhány újrafestésen túl nem kapott 

többet. A Volánbusz és Budapest busz- és 

villamoshálózata ma már több, mint elfo-

gadható, illetve most már remélhetőleg 

a sokaknak, így a nekem is kulcskérdést 

jelentő M3 metró is hellyel-közzel hasz-

nálhatóvá válik.

Mivel foglalkozol most?

Az egyetemi munka mellett megma-

radtak az újságírói tevékenységek. Az 

egyetem után 2006-ban indítottuk el a 

Filmtekercs.hu-t, ami éppen idén tizenöt 

éves, és ami azóta az ország legnagyobb, 

filmekkel foglalkozó független médiuma. 

Sokat köszönhetek az akkori és az azóta 

csatlakozó kollégáknak, akik szakértel-

mükkel egy közösségként folyamatosan 

meg tudták és meg tudják újítani ezt a 

kezdeményezést ma is. Néhány éve pe-

dig lehetőségem lett visszatérni a gye-

rekkori tervekhez, a sportújságíráshoz. Az 

Eurosport két és fél évvel ezelőtt induló 

projektjében szálltam be a megméret-

tetésbe, aminek eredményeként bő egy 

éve az újság internetes portáljánál is je-

len lehetek. Utólag visszanézve, közel a 

negyvenhez kockázatos lépés volt valami 

teljesen újba belekezdeni, hiszen hiába 

követem több, mint harminc éve a világ 

sporteseményeit, azért egy teljesen új 

területen mégiscsak közlegényként kell 

újrakezdeni mindent. De türelmesek, se-

gítőkészek velem a régebb óta sporttal 

foglalkozó, néha azonban mégis nálam 

fiatalabb kollégák. Hála nekik érte.

Hogyan élsz kerekesszékesként az „épek 

világában”?

Akár tetszik, akár nem, idővel rá kellett 

jönnöm, hogy kisebbséghez tartozom, 

ezért nemcsak fizikai, hanem szellemi 

akadálymentesítésre is szükségem van. 

Az ehhez hiányzó feltételeket gyakran én 

magam tudom megteremteni. Persze nem 

a fizikairól beszélek. Hogy rámpa épüljön 

a könyvtárhoz, vagy hogy tippeket adjak 

egy boltnál, hogyan lehet egyszerűen és 

olcsón megoldani a bejutást, tudom for-

szírozni, de a végső lépést nem én teszem 

meg. Sokkal fontosabb azonban a szellemi 

akadálymentesítés. Vagyis, hogy megis-

merkedve másokkal, megmutatva a sze-

mélyes kommunikáció erejét, rájöjjenek 

mások is, hogy nekem és társaimnak is 

ugyanaz a tervünk az élettel, mint nekik, 

csak nehezebben megvalósítható. Ezért 

pedig nem sajnálatra, kiszolgálásra van 

szükség, hanem együttműködésre. Rá kell 

jönnie a társadalom minél több szereplő-

jének, hogy ha engem is ugyanolyan tag-

jának tekint, azzal mindenki csak nyerhet. 

Könnyen beszélek persze, mert szerető 

és elfogadó közeg vesz körül. Nemcsak 

szűk családi körben, ahol a mindennapok 

menedzselésében is segítenek, hanem 

munkahelyi közegben, rokonságban és 

a barátok között is. De talán ez ad valami 

olyan önbizalmat és teremt lehetőséget 

arra, hogy könnyen kapcsolatot teremtve 

minél hamarabb meg tudjam mutatni má-

soknak is: nem kell zavarban érezni magad, 

ha velem találkozol.

Milyen kerekesszékesként élni szentend-

rén?

Szeretett városunk finoman szólva sem 

a kerekesszékesek mekkája. Számtalan 

hegy és völgy tarkítja, nem is beszélve a 

belvárost keresztül-kasul övező macs-

kaköves utcákról. Márpedig amíg a tu-

ristáknak a macskakő hívószó, addig a 

biciklistákat, a babakocsisokat és a kere-

kesszékeseket inkább távol tartja, vagy 

legalábbis kétszer meggondoljuk… Ennek 

ellenére, ahol lehet, a helyiek ugyanúgy 

megpróbálják megteremteni az akadály-

mentes bejutást, de a kép sajnos nagyon 

vegyes. A hivatalos vagy a városvezetés-

hez köthető helyek egy része, mint például 

posta, kormányablak, rendőrség, földhi-

vatal akadálymentes, mások azonban – a 

Városháza, mozi, Barlang vagy tudtommal 

a bíróság (bár szerencsére ahhoz sosem 

volt még közöm) – azonban nem, és gyak-

ran nem is látni megoldást a közeljövőben.

Ettől függetlenül azért – főleg nyáron – el 

lehet tölteni egy jó estét a városban, csak 

meg kell találni a megfelelő helyeket. Én 

személy szerint oda megyek, ahol szívesen 

látnak.

Vízer Helga

szigorodó járványügyi szabályok

Szentendrén november első hetében, az 

intézményvezetőkkel és cégvezetőkkel 

egyeztetve születik döntés a COVID-19 

elleni védőoltással kapcsolatos munkál-

tatói intézkedésekről és az egyéb bizton-

sági korlátozásokról az önkormányzatnál 

és intézményeinél. Október 28-án csü-

törtökön jelent meg a kormányrendelet 

arról, hogy a munkáltató fizetés nélküli 

szabadságra küldheti azt a dolgozót, aki 

nem oltatja be magát. A rendelet szerint 

az önkormányzati cégeknél a polgármes-

ter dönthet.

Fülöp Zsolt polgármester az önkormány-

zati cégekkel, intézményekkel egyeztet-

ve hoz döntést az oltással kapcsolatos 

intézkedésekről november első hetében.

A munkáltató által elrendelhető oltási 

kötelezettség mellett döntést hoznak 

az intézményekbe lépéskor kötelező láz-

mérés, kézfertőtlenítés és maszkviselés 

szabályairól is.

A Gondozási Központ és hajléktalanszál-

ló már szigorított a járványügyi szabálya-

in. A hajléktalanszállón nem fogadhatnak 

látogatót. Az idősek klubjába csak az 

idősgondozásban részesülők mehetnek 

be – lázmérés, kézfertőtlenítés mellett –, 

alkalmankénti klublátogatókat nem tud-

nak fogadni. A szociális étkeztetésben ré-

szesülők nem léphetnek be a Gondozási 

Központ épületébe, nekik kiadják az ételt.

Az óvodákban szerdán lépnek érvény-

be a korábbiakhoz hasonló járványügyi 

intézkedések, ismét bevezetik a gyer-

mekeknél a lázmérést. Az óvodákba a 

szülők nem mehetnek be szerdától, „be-

szoktatós” gyerekek esetében egy szülő 

léphet be az intézménybe, ahol maszkot 

kell viselnie.

A bölcsődében keddtől kötelező a 

maszkhasználat és a kézfertőtlenítés, 

egy szülő vihet be egy gyereket, a szülői 

átadóban egyszerre egy gyereket lehet 

öltöztetni. Ismét bevezetik a gyermekek-

nél lázmérést.

A Családsegítőben is keddtől kötelező 

a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés. 

Az ügyfélfogadást nem függesztik fel.

A kép a COVID-19 első hulláma idején készült. 
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RÖVID HÍREK

OktÓBer 23-i ÜNNePséG és DíJÁtADÁs 

Szentendre Város Önkormányzata 2021. 

október 23-án, szombaton délelőtt tíz 

órától tartotta az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 65. évfordulója alkalmá-

ból rendezett városi megemlékezést a 

Városháza dísztermében. A résztvevők 

az ünnepi programok megkezdése előtt 

mécseseket gyújtottak az ‘56-os emlék-

falnál.

Fülöp Zsolt, polgármester beszédében a 

forradalmat megelőző közállapotokat, a 

félelem, a bizonytalanság, a kilátástalan-

ság légkörét helyezte szembe a szabad-

ságvágy október 23-án kibontakozó, tö-

megeket magával ragadó bátorságával, 

eltökéltségével. Hangsúlyozta: a közbiza-

lom az, amit a forradalom visszaadott az 

embereknek, és aminek helyreállítására 

ma is nagy szükség lenne.

Az ünnepi beszédet követően a XX. szá-

zadi magyar költészet jelentős művét, 

Domonkos István Kormányeltörésben 

című versét Rezes Dominika (FreeSZFE) 

tolmácsolásában hallhatta a közönség.

Az október 23-i ünnepség hagyomá-

nyosan a városi kitüntetések átadásával 

folytatódott. Ezen a jeles napon a Szent-

endréért, a közösségért tevékenykedők 

részesültek elismerésben. A díjakat Fülöp 

Zsolt polgármester adta át.

Szentendre Város Szolgálatáért Díját Kriz-

bacher Aurélia, a Szentendrei Közös Ön-

kormányzati Hivatal volt dolgozója kapta.

Szentendre Város Közművelődési Díj elis-

merésben Gaján Éva, a Hamvas Béla Pest 

Megyei Könyvtár nyugalmazott helytör-

ténésze, könyvtárosa részesült.

Szentendre Város Közegészségügyi Díját 

a háziorvosok mellett dolgozó asszisz-

tensek: Ádám Erika, Bakonyi Ibolya, Ba-

logh Gyöngyvér, Botos Nikolett, Breszka 

Éva, Csomor Ágnes, Deák Ildikó, Hlatky-

né Szabadfi Erika, Jasusa Éva, Krasznai 

Viktória, Prikryl Ildikó, Szente Zsuzsanna, 

Valentin Brigitta, Vargáné Tálas Katalin és 

Váradi Erika kapták.

Szentendre Város Testnevelési és Sport-

díját Kósz Zoltán olimpiai bajnoknak, a 

KÓPÉ Egyesület elnökének ítélte oda a 

képviselő-testület.

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjával 

Plesa László vállalkozó munkáját ismerte 

el a város.

Szentendre Város Közbiztonságáért Díját 

Antalicz Ferenc Norbert körzeti megbí-

zottnak adományozta a testület.

Szentendre Város Civil Szervezet Díját a 

Vasárnapi Merőkanál Egyesületnek ítélték 

oda a képviselők.

A díjátadások után a Monarchia Vonós-

négyes Dvorák és Bartók műveiből ösz-

szeállított műsorát hallgathatta meg a 

közönség. Az eseményt a Szentendrei 

Kulturális Központ szervezte.

140 MilliÁrD fOriNt A Pilis-DUNAkA-

NYArNAk Erről adott hírt Vitályos Eszter, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(EMMI) európai uniós fejlesztéspolitikáért 

felelős államtitkára október 25-i Facebook 

bejegyzésében. Idézzük: „Ez az összeg pá-

lyázható 2022. január elsejétől Pest-megyé-

ben és így a Pilis-Dunakanyarban élőknek a 

TOP+ keretéből annak köszönhetően, hogy 

az Európai Unió zöld lámpát adott a 2016-

os beadványunkra.” Államtitkár asszony a 

hírhez hozzátette, novemberben indul az 

Átölel a Pilis-Dunakanyar 2030 fejlesztési 

stratégia megalkotása, melyben számít az 

itt élőkre.

A Terület- és Településfejlesztési Prog-

ram (TOP) Magyarország kevésbé fejlett 

régióinak és fejlett régiójának számító 

Budapest területi alapú fejlesztéseit tá-

mogatja, kiemelt figyelmet fordítva a 

legkevésbé fejlett régiók és elmaradott 

térségek fejlesztésére. Elsősorban helyi 

önkormányzati fejlesztéseket támogat, fej-

lesztési tematikája ennek kapcsán kiterjed 

a gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 

és bővítés, valamint a népességmegtartás 

és családvédelem térségi és helyi felté-

teleinek biztosítására, így a helyi gazda-

ságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a helyi 

turizmusra, a települési infrastruktúra, te-

lepülésüzemeltetés és helyi közszolgálta-

tások fejlesztésére.

Lapunk megkereste Vitályos Esztert, és 

tájékoztatást kért a pályázati forrás elnye-

résének konkrétumairól, illetve az Átölel a 

Pilis-Dunakanyar 2030 fejlesztési stratégia 

megalkotásának részleteiről. Amint választ 

kapunk, hírt adunk a részletekről.

MÓDOsUlt A telePÜléskéPi reNDelet 

A képviselő-testület rendkívüli ülést tar-

tott október 20-án, amit az indokolt, hogy 

a településkép védelméről szóló rende-

letmódosítást a törvényi előírás szerint a 

hónap végéig kell elfogadni. E rendelethez 

kapcsolódóan jóváhagyták a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását is. Fen-

tieken túl a testület határozatban felha-

talmazta a polgármestert, hogy írja alá az 

Élhető Városokért Konzorciummal kötendő 

szerződést, ami lehetőséget teremt – Óbu-

da, Újpest és Szentendre számára –, hogy 

a saját fenntartható energetikai beruházá-

saikat megterveztessék.

elkészÜlt A vÁrOsrészi kÖltséGve-

tés első feJlesztése Pannóniatelepen, 

az Ericsson játszótéren készült el a 2021-es 

városrészi költségvetés első fejlesztése. 

Október 20-án egy baba-mama hintát ad-

tak át a gyermekeikkel idejáró családok 

számára.

A városrész ötmillió forintos költségveté-

séből a négy legtöbb szavazatot kapott 

fejlesztés meg tud valósulni – erről tájé-

koztatott Magyar Judit, a körzet önkor-

mányzati képviselője. Tekintettel arra, 

hogy a 11-es út felújítását a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. jövő tavasszal kezdi, ezért a 

nyertes ötletet, azaz a 11-es út – kínai ét-

teremtől Lidl-áruházig tartó szakaszának 

– fásítását két ütemben valósítják meg. 

A munka jelentős részét ugyanis a nagy-

szabású közútfejlesztési beruházás után 

célszerű elvégezni.

A „Pontjó” gumiszervíz előtti területen – a 

rendőrséggel szemben – a járdák vízel-

vezetése városrészi költségvetésen kívüli 

önkormányzati forrásból valósul meg. A 

Római temető és Szabadkai utcák csapa-

dékelvezetése kapta a harmadik legtöbb 

szavazatot. Ez a téma a környékbelieknek 

tartott lakossági fórumon is felmerült. A 

találkozón a városfejlesztési iroda veze-

tője személyesen egyeztetett a megoldási 

lehetőségekről.

Az Ericsson játszótéren a baba-mama hin-

ta felépítésével a játszóteret használók 

régi vágya vált valóra: az eszköz lehetővé 

teszi, hogy egy felnőtt biztonságot adó kö-

zelségében az egészen kisgyermekek is 

kipróbálják, megszeressék a játékot.

A beruházás 905 510 forintból valósult 

meg.

MÖsz levél A BelÜGYMiNiszterNek 

Az alapvető közszolgáltatások ellátását 

veszélyezteti a kormány, ha az iparűzé-

si adó fizetésének 2021-ben alkalmazott 

rendszerét 2022-ben is fent kívánja tarta-

ni – áll abban a levélben, melyet Gémesi 

György, a Magyar Önkormányzatok Szövet-

sége (MÖSZ) elnöke küldött Pintér Sándor 

belügyminiszternek, kezdeményezve az 

Önkormányzatok Nemzeti Együttműkö-

dési Tanácsa (ÖNET) összehívását a jövő 

évi iparűzési adó önkormányzatoktól való 

elvonása kapcsán.

Az önkormányzati szövetség álláspont-

ja szerint minden újabb forráselvonás, 

az önkormányzatok gazdálkodási lehe-

tőségeinek további szűkítésére irányuló 

kormányzati kezdeményezés elfogadha-

tatlan. „Közismert, hogy az iparűzési adó 

adja az önkormányzatok saját bevételei-

nek túlnyomó részét. Éppen ezért az alap-

vető közszolgáltatási feladatok ellátását 
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veszélyezteti, és az önkormányzatok jövő 

évi költségvetési lehetőségeit végzetesen 

beszűkíti a kormány akkor, ha iparűzési 

adó fizetési kötelezettség 2021 évre alkal-

mazott rendszerét 2022-ben is fent kívánja 

tartani” – hangsúlyozza levelében Gémesi 

György. (A teljes levél elérhető a szent-

endre.hu-n.)

Szentendre városvezetése csatlakozik 

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

álláspontjához. A jövő évi költségvetés 

tervezéséhez elengedhetetlen tudni, hogy 

mire számíthat az önkormányzat. A ter-

vezett adóelvonás Szentendre esetében a 

jelenleg ismert adatok alapján minimum 

410 millió forintos kiesést jelentene. Ezzel 

az elvonással, kompenzáció nélkül, lé-

nyegében csődbe megy a város. (forrás: 

szentendre.hu)

fő téri kArÁCsONYfA felAJÁNlÁs 

Az előző évekhez hasonlóan idén is la-

kossági felajánlásból biztosítaná a város 

a Fő téri karácsonyfát. Az önkormányzat 

arányos felépítésű, szép, 8-12 méter ma-

gas, minden oldalról esztétikus, tömött, 

dús ágazatú és levelű fenyőfát keres, 

amely szentendrei kertben áll, és ame-

lyet a tulajdonosa szívesen látna a város 

közös karácsonyfájaként. A fa kiválasztá-

sánál felmérik a kiemelés és a szállítás 

lehetőségeit, hogy biztosítani tudják-e a 

sérülésmentes szállítást a helyszínről a 

város Fő terére.

A felajánlásokat Városi Ügyfélszolgálaton 

várják. Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 

25. „Fehér Ház” Tel.: +36-26/300-407 E-ma-

il: ugyfelszolgalat@szentendre.hu Postai 

levél: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. 

vagy 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Nő A szeNNYvíztisztítÓ kAPACitÁsA 

Befejeződött a Szentendrei szennyvíz-

tisztító telep korszerűsítése és bővítése. 

Ebből az alkalomból október 27-én a Duna 

Menti Regionális Vízmű vezetői bemutat-

ták a fejlesztést a régió polgármestereinek. 

Az eseményen részt vett a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 

hivatalvezetője, dr. Varga László, az Innová-

ciós és Technológiai Minisztérium projekt-

menedzsere, Szerencsi Dóra, a fejlesztést 

tervező dr. Czakó Lajos, a kivitelezők kép-

viseletében az EuroAszfalt Kft. főmérnöke 

és a beruházás építésvezetői, valamint a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

munkatársai.

A Környezeti és Energiahatékonysági Ope-

ratív Program (KEHOP) keretében megva-

lósult beruházás összköltsége 5,2 milliárd 

forint volt, amelynek 95 százalékát európai 

uniós forrásból biztosították. A tíz telepü-

lés szennyvizét kezelő létesítmény bőví-

tésének és fejlesztésének kivitelezését a 

Mészáros és Mészáros Kft. az EuroAszfalt 

Kft.-vel közösen végezte el.

A beruházás jelentős mértékben elősegíti 

a környezet megóvását: a talajvíz-szeny-

nyezettség csökkenését, az ivóvízbázisok 

veszélyeztetettségének megszűnését, va-

lamint a környező felszíni és felszín alat-

ti vízminőség védelmét. A fejlesztésnek 

köszönhetően a szennyvíztisztító telep az 

előírásoknak megfelelően üzemelhet.

A szennyvíztisztító kapacitásának bővíté-

se a DMRV további fejlesztési terveinek is 

feltétele. A DMRV elkészítette a szennyví-

zelvezető-rendszer fejlesztésének teljes 

koncepciótervét, amihez megszerezte az 

elvi vízjogi engedélyt is. E tervek végső 

célja Szentendre leválasztása a regioná-

lis szennyvízelvezető-rendszerről, illetve 

a Duna szennyezésének megszüntetése, 

a csapadékkal kevert szennyvíz alkalman-

kénti folyóba engedésének felszámolása.

tAleNtUM ÖsztÖNDíJ 2021. Október 29-

én adta át Fülöp Zsolt, polgármester az idei 

Talentum ösztöndíjat a képviselő-testület 

által nyertesnek hirdetett, Vass Grit Ré-

kának. A Talentum Szentendre Jövőjéért 

Ösztöndíj, mely anyagi támogatással jár, 

kiemelkedően tehetséges, nappali tago-

zatos középiskolai tanulmányukat folytató, 

illetve első diplomájuk megszerzéséért ta-

nuló hallgatóknak adható. Vass Grit Réka 

huszonhárom éves, jelenleg a Széchenyi 

István Egyetem Művészeti Karának a hall-

gatója zenetanár-mélyhegedű szakon. 

2020 óta a MilleniArt Ensemble zenekar 

állandó tagja. A zenekar célja, hogy a 

klasszikus zenét új közegbe helyezze, és 

megtalálja annak helyét a modern világ-

ban. A művészi pálya mellett a tanítás is 

fontos a számára, célja, hogy sikeres ze-

nész és tanár váljon belőle, aki szakmailag 

és emberileg is helyt tud állni.

MeGÚJUlÓ MÚzeUMi terek Október 

28-án Két Paletta címmel nyílt meg a 

szentendrei művészházaspár, Modok 

Mária és Czóbel Béla közös kiállítása a 

Czóbel Múzeumban. A megnyitót meg-

előző sajtótájékoztatón Prosek Zoltán, a 

Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója 

elmondta, a közelmúltban pályázati for-

rásból az épület egy újabb szárnyát felújí-

tották, korszerűsítették a világítástechni-

kát, a hűtés-fűtés rendszert, továbbá egy 

modern raktárat is ki tudtak alakítani, ahol 

a műtárgyak biztonságosan tárolhatók. 

Az FMC kezelésében lévő egyes épületek 

állapota kapcsán az igazgató arról is tájé-

koztatta a jelenlévőket, hogy szerződést 

kötöttek az Óbudai Egyetem Építészmér-

nöki Karával, melynek keretében a kar egy 

programjavaslatot készített arról, hogy 

miként lehet gondolkodni a Vajda Múze-

umról, az Alkotmány utca 1-ről, a Keres-

kedőházról és a Barcsay Múzeumról. Az 

elképzeléseket egy november 18-án nyíló 

kiállítás keretében tekinthetik meg majd 

az érdeklődők a Szentendrei Képtárban. 

Prosek Zoltán a távolabbi tervek között 

szólt egy 2023-ban nyíló, Európai Iskolát 

bemutató kiállításról, melynek a Pajor 

kúria fog helyet adni.

A most megnyílt tárlat alapvetően a mú-

zeum gyűjteményében őrzött munkákból 

válogat, de néhány, közgyűjteményekből 

és magángyűjtők tulajdonából származó 

alkotással is kiegészül. A kiállítást Egri Já-

nos, műgyűjtő nyitotta meg, a vendégeket 

a kurátor, Muladi Brigitta vezette végig a 

tárlaton. A kiállítás 2021. október 28. és 

2022. október 30. között, csütörtöktől va-

sárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

tízéves A MANk Művészekkel készült 

videóinterjúkkal, kiállításmegnyitóval és 

közös koccintással ünnepli fennállásának 

10. évfordulóját a MANK Magyar Alko-

tóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., a 

magyar kulturális intézményhálózat egyik 

legsokoldalúbb intézménye, a vizuális 

művészetek központja. A MANK közle-

ményében emlékeztet arra, hogy a tár-

saság tízéves fennállása alatt, különösen 

működésének utolsó három évében a sok 

hazai és nemzetközi kiállításon túl meg-

újultak alkotóházai és művésztelepei, 

megkétszereződött a fiatalokat támogató 

ösztöndíjak összege. A MANK megtalálta 

helyét a művészeti életben és a művé-

szettámogatás rendszerében, ma már 

Fotó: DMRV

Fotó: Spanyol Éva
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kortárs művészeti edukációs programot 

is folytat, jelentős művészek hagyatékát 

kezeli, kiállítás-sorozatokat szervez az 

egész országban. A MANK a jubileumot 

a hozzá közel álló művészekkel készülő 

videóinterjúkkal ünnepli, amelyeket fo-

lyamatosan tesz közzé felületein, majd 

közös koccintásra hívja a művészeket és 

a művészet iránt érdeklődőket a Power of 

plants – A növények ereje című nemzet-

közi klímatudatos kiállítás megnyitójára, 

melyet november 5-én, 18 órakor tar-

tanak a szentendrei MANK Galériában. 

(forrás: MTI)

szeNteNDrei tÁrlAt Az év kiÁllítÁsA 

2021 DíJAzOttJAi kÖzÖtt A szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Vagonlakók 

– Trianon árvái című állandó kiállítása, a 

bükkábrányi Jószerencse Háza A vándorló 

bánya titkai című állandó tárlata és az egri 

Dobó István Vármúzeum Egri borkóstoló 

– A szőlőművelés öröksége című virtuális 

kiállítása nyerte el Az év kiállítása 2021 dí-

jat, amelyet hétfőn adtak át Budapesten. 

Az elismerést odaítélő Pulszky Társaság 

– Magyar Múzeumi Egyesület az MTI-hez 

eljuttatott közleményében felidézte, hogy 

2010-ben alapították az évente adomá-

nyozott elismerést, amelynek célja, hogy 

a muzeális intézmények kiállításainak új-

szerűségét, a közönséggel való kapcso-

latteremtő és kommunikációs képességét, 

tudományos felkészültségét és kreativitá-

sát jutalmazza. (forrás: MTI)

ezÜstPéNz A késő ÁrPÁD-kOrBÓl 

Több millió forintot érő, Árpád-kori ezüst-

pénzzel gyarapodott a Ferenczy Múzeu-

mi Centrum Numizmatikai Gyűjteménye. 

A Közösségi Régészeti Egyesület tagjai, 

Deák Ferenc alelnök és Tóth Andor alapító 

tag, 2021. szeptember 13-án, a csömöri 

régészeti lelőhely környezetében talál-

tak rá a kiváló állapotban lévő érmére. Mi 

lehetett az ezüstpénz üzenete? Látjuk, 

hogy a királyt harci öltözetben és kard-

dal ábrázolják, illetve, hogy a hátlapra két 

egymásnak feszülő, egy lábon álló far-

kas alakja került. A késő Árpád-kori denár 

mondanivalója kiváltképp beleillik abba a 

történeti környezetbe, amikor is IV. Béla 

(1235–1270) és fia István, mint ifjabb király 

(1262–1270) (iunior rex Hungariae) között 

elmérgesedett a viszony. IV. Béla első 

támadását 1264-es év utolsó napjaiban 

indította az ifjabb király ellen. A történet 

kicsúcsosodása az Isaszeg (Pest megye) 

mellett kettejük közt 1265-ben lezajlott 

csata, ahol István ifjabb király a kele-

ti országrész uralkodója legyőzte apját. 

Ugyanez év tavaszán a két király békét kö-

tött, így további összecsapásra már nem 

került sor. Tehát míg az előlap a király har-

ci készültségéről tudósít, addig a hátlap 

a két uralkodó között elmérgesedett csa-

ládi viszonyt szimbolizálhatja. Októbertől 

az újabb, értékes lelet is megtekinthető a 

Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi 

régészeti projektek Pest megyében című 

kiállításon, a Ferenczy Múzeumban (Kos-

suth Lajos u. 5.). A kiállítás 2022. január 

31-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10 és 18 óra 

között látogatható.

Az előző lapszámunkban két kérdést tet-

tünk fel városunk önkormányzati képvi-

selőinek. Az egyik az volt, hogy az elmúlt 

tizenkét hónapra visszatekintve, melyik 

eredményükre a legbüszkébbek, illetve 

mi az, amit nem sikerült megvalósítaniuk, 

de a jövőben is törekedni fognak rá. Ön-

nek mik a válaszai ezekre a kérdésekre?

A legbüszkébb arra vagyok, hogy a szent-

endreiek többsége bizalommal van egy-

más iránt. Számomra bebizonyosodott, 

hogy amikor baj van, akkor az emberek 

össze tudnak fogni, és olyan korlátokat is 

képesek átlépni, amelyek elsőre úgy tűn-

nek, mintha elválasztanák őket.

Ami pedig a céljainkat illeti, azok továbbra 

is az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő 

és Városfejlesztő Programban foglaltak, 

hiszen számos olyan terv szerepel ben-

ne, amelyek közép- illetve hosszútávon 

kerültek meghatározásra, így még csak 

előkészítés alatt állnak.

Mondana példákat?

Ilyen a Budakalász felé eső városhatár és 

a Vasúti Villasor közé eső, várost elkerülő 

út kérdése. Mind a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.), mind az illetékes 

minisztérium felé szorgalmaztuk a projekt 

megindítását, ami rengeteg terhet levenne 

a 11-esről.

kaptak rá választ?

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  ar-

ról tájékoztatott, hogy ha a minisztérium 

felveszi a programjai közé, akkor részükről 

nincs akadálya a megvalósításnak. Hozzá 

kell tennem, amikor a 11-es Omszki tó és 

Szentendre határa közötti felújításának 

előkészítése elindult, az érintett települé-

sek elmondhatták az igényeiket, melye-

ket figyelembe is vettek. Ezt Budakalász 

és Pomáz megtette, Szentendre azonban 

nem látott tennivalót, pedig azt gondolom, 

akkor lehetett volna kérni ennek a déli el-

kerülő útnak legalább a megtervezését. 

Ezt a lépéshátrányt szeretnénk most le-

dolgozni.

Ha már az Ábrányi emil programnál tar-

tunk, akkor felmerül a zöldhullám meg-

valósításának a kérdése is.

Ez is egy olyan projekt, ami meg fog való-

sulni. Fontos látni, hogy a 11-es út forgal-

mával kapcsolatos feladatok a – közút-

kezelő – Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez 

tartoznak. Amikor először felvettük velük 

a kapcsolatot, láttuk, hogy nincs kapaci-

tásuk a forgalomszámlálásra, ezért ezt 

a feladatot átvállaltuk. Megrendeltük a 

munkát, az eredményeit átadtuk, és eze-

ket a teljes felújítási program kidolgozá-

sa, tervezése során figyelembe vették. Így 

került be például a felmérésbe a Rózsa 

és Egres utcai plusz kanyarodósáv, vagy 

a lámpával ellátott gyalogos-átkelőhely 

a Pap-szigetnél. Amikor ez megvolt, a 

minisztérium is könnyebben rá tudott bó-

lintani a szükséges forrás rendelkezésre 

Megtörni az országos szétszakítottságot

Míg az ország adóbevételéből Németországban 70%, Magyarországon mindössze 
5% jut az önkormányzatoknak – hangsúlyozta Fülöp Zsolt a finanszírozási 
nehézségekről szólva. A polgármestert kérdeztük a zöldhullámról, a turisztikai 
koncepcióról és arról is, miért tartja magát távol a közösségi médiától.

István if jabb király (1262–1270), denár, 1264–1265 
(FMC Numizmatikai gyűjtemény)
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bocsátására. Vagyis az önkormányzat ak-

tívan belépett a tervezésbe, eldöntöttük 

az első dominót, hogy a fejlesztés végre 

útjára indulhasson. Visszatérve az eredeti 

célhoz, a zöldhullám kérdéséhez: azt kell 

látni, hogy ahhoz, hogy a városi szakasz 

forgalmilag is szabályozott legyen, az kell, 

hogy a teljes forgalomirányító rendszer 

le legyen cserélve, s az aktív, a forgalmat 

érzékelő elemek minden sávba be legye-

nek építve. Az így kinyert adatok alapján 

megfelelően lehet majd befolyásolni a 

forgalmat.

De mondok további példákat. A belvárosi 

szenny- és csapadékvíz szétválasztása 

vagy a Vasvári Óvoda tetőcseréje mind 

olyan projekt volt, ahol a probléma már 

évek óta fennállt, de kellett egy döntés, és 

meg kellett tenni az első érdemi lépést. A 

csatorna korszerűsítésére már Dietz Ferenc 

polgármestersége idején sikerült pályázati 

pénz közelébe jutni. A Pest Megyei Önkor-

mányzat 300 millió forintot folyósított, de 

az önrész hozzátételét már halogatták, 

műszaki tartalmat csökkentettek, további 

forrásokban bíztak. Mi viszont azt mond-

tuk, elég volt, a feladat nem halogatható 

tovább, és saját erőből, azaz a helyiek által 

befizetett adókból hozzátettük a szüksé-

ges 420 millió forintot, így a beruházás 

végre idén nyáron megvalósult. Ez egy 

háromütemű fejlesztés első üteme, a Duna 

Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) ki-

dolgozta a további ütemeket, megkapták 

a vízjogi engedélyeket, és nem hivatalos 

információink szerint a szükséges forrás 

is rendelkezésre fog állni, hogy végre egy 

teljesen új gerinchálózatot húzzanak végig 

a Duna-korzón, hogy tehermentesítsék a 

szentendreieket az északra fekvő telepü-

lések szennyvizétől, majd befejezésként 

szétválasszák a belváros déli részén a 

szenny- és csapadékvíz hálózatot. Ezek 

után bízhatunk majd abban, hogy végre 

nem ömlik többé szennyvíz a Kacsakőnél 

a Dunába.

A másik említett beruházás a Vasvári Óvo-

da azbesztes tetőjének a cseréje. Ez is vi-

lágos volt már évekkel ezelőtt, és hiába 

voltunk épp a kormányzati megszorítások 

csúcspontján, úgy döntöttünk, nem tolhat-

juk tovább magunk előtt ezt a problémát, 

biztosítjuk a kivitelezéshez szükséges 80 

millió forintot.

egy másik fontos választási ígéret volt a 

városrészi költségvetés megvalósítása, 

ám ez sem indult gördülékenyen.

2019. október 13. után egy kiüresített, 

már csak néhány hónapra kitartó kasszát 

vettünk át, amiből mindezt nyilvánvaló-

an nem tudtuk megvalósítani. A 2020-as 

tervezéskor nem vállaltuk fel, hogy az 

előző ciklus gyakorlata szerinti mérték-

ben adjunk el ingatlanokat. Mindemellett 

felülvizsgáltuk az egész önkormányzati 

gazdálkodást, ideértve az intézmények és 

a városi cégek gazdálkodását is. Megta-

karítást terveztünk be, amely mellé nem 

tudtuk felelősséggel betenni a városré-

szi költségvetést. Aztán 2020. március 

15-én kitört a járvány, elrendelték a vész-

helyzetet, így az az év már nem is szólt 

gyakorlatilag másról, csak a tűzoltásról. 

Viszont még azon a nyáron azt mondtuk, 

hogy bárhogy is alakuljanak a pénzügyek, 

akár minimális keretek biztosításával is, 

de 2021-ben útjára indítjuk a városrészi 

költségvetést. Beterveztünk 50 millió fo-

rintot, városrészenként 5-5 millió forint-

tal. Tulajdonképpen ebben az esetben is 

az történt, hogy a meghozott döntésünk 

mellett kitartottunk és azt végigvittük. 

És köszönöm a szentendreieknek, hogy 

aktívan részt vettek ebben, és együtt ala-

kítottuk ennek a projektnek a menetét, 

hiszen már a kezdetekkor tudtuk, hogy ez 

egyben egy kísérlet is lesz, amit a gyakor-

lat még formálni fog.

Mi az, ami másként lesz jövőre?

A városrészi költségvetésnek az a célja, 

hogy az adott városrészben lakók hatá-

rozzák meg, hogy milyen fejlesztések 

történjenek a közvetlen környezetük-

ben. A jelenlegi adatvédelmi szabályo-

zás alapján azonban az önkormányzat 

közvetlenül nem kommunikálhat a saját 

polgáraival. Az adatgazda a Belügymi-

nisztérium. Tőle szerettük volna elkérni 

az adatokat, amiket nem adtak ki, ezért 

kénytelenek voltunk egy nyílt folyamatot 

elindítani, amely a bizalomra épült. Idén 

azt még nem tudtuk ellenőrizni, hogy ki 

és honnan szavazhat, csupán egyetlen 

korlátot tudtunk érvényesíteni: egy e-ma-

il-címről, egy alkalommal lehetett leadni 

a szavazatot.

Mi lehet a megoldás?

Felvettük a kapcsolatot azzal az informa-

tikai céggel, amely Magyarországon az 

összes választás adatkezelését és infor-

matikai hátterét biztosítja a Belügyminisz-

tériumon keresztül. Tárgyaltunk velük, és 

vállalják, hogy segítenek megvalósítani a 

céljainkat.

Beszéltünk az utakról, amelyek állapo-

ta minden hazai önkormányzat számára 

nagy tehertétel. Van-e olyan katasztere 

a városnak, amely képet ad arról, hogy 

a város kezelésében lévő utak milyen 

állapotban vannak, illetve terve arról, 

hogy a felújítások sürgősségének mi a 

sorrendje?

Ezt már az előző városvezetés elkészítette, 

de nem az a valódi probléma, hogy nem 

ismerjük az útjaink állapotát, vagy nem 

tudjuk azt, hogy milyen fejlesztési meto-

dika mentén kellene elindulnunk a felújí-

tásokkal. A probléma a finanszírozás. És 

ez nem csupán Szentendrének a problé-

mája, hanem az összes hazai önkormány-

zatnak, Budapesttől egészen a legkisebb 

apró falvakig. És ennek az az érdekessége, 

hogy nem politikafüggő, minden önkor-

mányzatot sújt, függetlenül a városveze-

tés színétől. Ennek megoldására a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségével (MÖSZ) a 

jelenleginél sokkal kiszámíthatóbb finan-

szírozási rendszer megalkotásán dolgo-

zunk. Ha ez megvalósulna, többé egyetlen 

önkormányzatnak sem kellene ilyen típusú 

alapfeladat ellátására pályázati pénzek el-

nyerésében bíznia, ami, mint látjuk nem 

mellőzi a szubjektivitást, amely mondjuk ki, 

azon alapszik, hogy szimpatikus a pályázó 

város vezetése, vagy sem.

Minden magyar állampolgárnak megvan 

az a tapasztalata, hogy amint átlépi a ma-

gyar-osztrák határt valahogy minden ren-

dezettebb lesz, és az utak állapota sem 

hagy kívánnivalót maga után. És igaz ez 

Németországra is. Mindez azért van, mert 

ha a teljes adóbevételét nézzük egy or-

szágnak, akkor Ausztriában ebből 40% jut 

az önkormányzatoknak, Németországban 

70%, Magyarországon pedig csupán 5%. 

Ez a baj! Ezért nem tudunk egyről a kettő-

re lépni, ezért nem megoldás az, hogy az 

önkormányzatok megpróbálnak pályáza-

Fülöp Zsolt | Fotó: Bellai László
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tokon útépítésre pénzt kapni, hiszen nincs 

az a mennyiségű pályázati pénz, amivel 

orvosolni lehetne ezeket a problémákat. 

A megoldás kizárólag az önkormányzati 

finanszírozási rendszer átstrukturálása 

lehet.

Az ingatlanértékesítések miatt sok vád és 

kritika érte a városvezetést. Végül hány 

ingatlant, milyen összegben adott el a 

város?

Ennek kapcsán meg kell említenem, 

hogy lényegesen kevesebb ingatlant 

hirdettünk meg, mint amennyit a korábbi 

városvezetés, és tény az is, hogy ebből 

nem sokat sikerült értékesíteni. 2020-ban 

172 millió, míg 2021-ben 343,6 millió forint 

összegben értékesítettünk önkormányza-

ti tulajdonban lévő ingatlant. Fontos látni 

továbbá, hogy az önkormányzatok gaz-

dálkodási szabadságát nagyban befolyá-

solja az ingatlanokkal való gazdálkodás is. 

Ez ugyanis nem csupán eladást kellene, 

hogy jelentsen. Már az előző ciklusban is 

elmondtam, hogy egy önkormányzatnak 

stratégiai helyeken vásárolnia is kellene 

ingatlanokat azért, hogy később ott olyan 

fejlesztések valósulhassanak meg, ame-

lyek a lakosság érdekeit szolgálják – pél-

dául városrészi alközpontok jöjjenek létre, 

ahol alapvető szolgáltatások lennének 

igénybe vehetők. Ehhez persze forrásra 

lenne szükség, a jelenlegi helyzetünkben 

azonban erre minimális lehetőségünk van. 

Ráadásul az a szabályozás, miszerint az 

önkormányzatok nem vállalhatnak éven 

túli kötelezettséget, azaz nem lehet éven 

túli kifizetetlen számlájuk, lényegében 

megköti a kezünket, és elvágja az aktív 

ingatlangazdálkodás lehetőségét.

Október 13-án a képviselő-testület el-

fogadta a város turisztikai koncepcióját, 

melynek az az alapvetése, hogy ha a szent-

endreiek szeretik a városukat, a turista is 

jól fogja itt érezni magát. Mi kell ahhoz, 

hogy az előbbi feltétel megvalósuljon?

Először is hadd mondjam el, hogy ez idáig 

turisztikai koncepciója nem volt a város-

nak, csupán elképzelések voltak, illetve 

részfeladatokra meghatározott irányok. 

Amikor eldöntöttük, hogy lesz egy egysé-

ges koncepció, az Ábrányi Emil program-

hoz kanyarodtunk vissza, ahol már kifejtet-

tük, hogy akkor fog minden jól működni, ha 

a szentendreiek jól érzik magukat a váro-

sukban, és a város életének aktív részesei. 

Ráadásul a mi felfogásunkban Szentendre 

nem csupán a belvárossal egyenlő. A tu-

risztikai szemléletet is ennek megfelelően 

formáltuk, akkor is, ha a koncepció fókusza 

természetesen a belváros.

Hogyan jelenik meg mindez a koncepci-

óban?

Itt is az az alapgondolat, hogy nem egy-

szeri, grandiózus eseményeket kell ren-

deznünk, hanem hétvégenként sok, ki-

sebb, élhetőbb, lassúbb, emberközelibb 

programokat. Ezek egyébként kötődhet-

nek egy-egy vendéglátóhelyhez, vagy 

nem önkormányzati fenntartású intéz-

ményhez is. A célközönség szempontjá-

ból pedig a sorrend a következő: szent-

endreiek, budapestiek, belföldiek és csak 

legvégül a külföldiek. Ezt a szemléletet 

támogatta egyébként a pandémia is, hi-

szen a vendéglátósaink megértették az 

elmúlt, nehéz hónapokban, hogy mennyi-

re fontos a helyiek és a belföldi vendégek 

„megszólítása”.

Mik az első lépések a koncepcióban fog-

laltak érvényre juttatásában?

Az említett szempontok szerint dolgozunk 

ki programcsomagokat, illetve alakítjuk a 

még elfogadás előtt álló vagyongazdálko-

dási koncepciót is. A programokat illetően 

a Szentendrei Kulturális Központ Lakatos 

Judit vezetésével, valamint a Teátrum, 

Lőrinczy György vezetésével már a kon-

cepció szerinti alapvetéseket figyelembe 

véve készíti el a 2022. évi munkatervét. A 

vagyongazdálkodás körében pedig első 

körben a belvárosi önkormányzati ingat-

lanok funkcióit gondoljuk újra, melynek 

első példája a Vajda Múzeum melletti 

Alkotmány utcai épület, amely korábban 

önkormányzati bérlakás volt, de most át-

adjuk a Ferenczy Múzeumnak, hogy a Vaj-

da Múzeummal együtt egy hasznosítható 

tér alakuljon ki, és például most idekerül a 

korábban a MűvészetMalomban működő 

Grafikai Műhely. Épp az ilyen megoldások 

miatt választottuk meg Prosek Zoltánt, a 

Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatójá-

nak, mert az ő elképzelései válaszoltak a 

mieinkre, és vele együtt most újra tudjuk 

gondolni a múzeumi tereinket.

egy kicsit visszakanyarodva a turiszti-

kai koncepció alapvetéséhez, miszerint 

szentendre elsősorban a szentendreieké 

legyen, szeretném felvetni azt a sokak ál-

tal hangoztatott panaszt, hogy ez a város 

drága nekünk. Nem kevesen ezért példá-

ul a helyi helyett a békásmegyeri piacra 

járnak bevásárolni.

Erre elsődlegesen azt tudom mondani, 

hogy a kereskedők által szabott árakra az 

önkormányzatnak nincs befolyása. Ami a 

piacot illeti, a hosszú távú célunk az, hogy 

a járás azon árusai kapjanak benne helyet, 

akik őstermelők, illetve helyben készítik 

a termékeiket. Ennek oka nem csupán az 

ökológiai egyensúlyra való törekvés, ha-

nem az is, hogy a kereskedelmi lánc lerö-

vidítésével talán az árakat is lentebb lehet 

tartani. A piacot üzemeltető városi cég 

ügyvezetője, Lőrincz Ágnes folyamatosan 

keresi is a helyi családi és kézműves gaz-

daságokat, hogy ez a célunk teljeskörűen 

meg tudjon valósulni. Egyebekben pedig 

egy szentendreieknek szóló kártya kibo-

csátásán is dolgozunk, amelynek haszná-

latával egyes vendéglátóhelyeken, illetve 

rendezvényeken a lakosaink kedvezmé-

nyekre lesznek jogosultak.

Ha már a piacról beszéltünk, hogyan áll a 

korábbi üzemeltető város felé felhalmo-

zott adósságának a megfizetése?

Megtettük a szükséges jogi lépéseket, és 

jelenleg a bírósági végrehajtás fázisában 

vagyunk.

A szentendre és vidéke augusztus eleji 

lapszámában beszélt az áprilisban leé-

gett sPAr üzlet helyén megvalósítandó 

városközpontról. történt-e bármilyen 

előrelépés azóta?

A jogi helyzet továbbra is rendezetlen. 

A biztosító, a Pikk Terc Kft. és a Spar-In-

vest Kereskedelmi Kft. között sincs még 

lezárva a biztosítási folyamat. Ennek a 

jogbizonytalanságnak a kivédésére lenne 

nagyon fontos, ha az állam nemzetgaz-

dasági szempontból kiemelt beruházássá 

minősítené az itt tervezett fejlesztéseket, 

ideértve a HÉV- és az autóbusz állomás 

fejlesztését is, mert ha ez megtörténne, 

akkor a kérdéses jogi folyamatokat záró-

jelbe lehetne tenni, és le lehetne rövidí-

A megoldás kizárólag 
az önkormányzati finanszírozási rendszer 
átstrukturálása lehet.
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teni őket. Jelen pillanatban a Budapesti 

Fejlesztési Központ (BFK) által elindított 

projekt, valamint az általunk szorgalma-

zott szolgáltató központ egységes fejlesz-

tésének a lehetőségeit készítjük elő, és 

napokon belül egy új szakaszba lépünk, 

amikor is kikérjük a szentendreiek vélemé-

nyét arról, hogy milyen szolgáltatásokat 

szeretnének ezen a területen. Terveink 

szerint a Szentendre és Vidéke követke-

ző (november 17-i – a szerk.) lapszámában 

közre adunk majd egy kérdőívet, amely 

természetesen online is megválaszolha-

tó lesz. Nagyon számítunk a helyiek ak-

tív részvételére, mert fontos számunkra, 

hogy az önkormányzat végül olyan fej-

lesztésre keressen befektetőt, amely a 

szentendreiek igényeit elégíti ki.

ezek szerint a kiemelt beruházássá való 

minősítés kérdéséről még nem jött válasz 

a minisztériumtól?

A Spar leégését követően azonnal levelet 

fogalmaztam meg Gulyás Gergely minisz-

ter úrnak, hogy lépjünk egy nagyot közö-

sen, a kormányzat és az önkormányzat 

együtt, előre. Erre a felvetésemre sajnos 

még nem kaptam választ, de bízom ab-

ban, hogy mivel nem jött egyből elutasító 

válasz, még van remény arra, hogy a ja-

vaslatom megfontolás alatt áll, és végül 

pozitív lesz a visszajelzés.

Ugyanakkor felmerülhet az az aggály is, 

hogy kiemelt beruházássá való nyilvání-

tás esetén szentendre elveszti a kontrollt 

a felett, hogy ki és mit épít meg a hely-

színen.

Azt kell mondjam, a teljes kontroll már 

most sincs meg, hiszen az építési szabá-

lyozási jogokat elvették az önkormány-

zatoktól. Közvetetten természetesen 

van befolyásunk, ami megmarad akkor 

is, ha állami kiemelt beruházás lesz ez a 

projekt. Azt gondolom, hogy van akkora 

érdekérvényesítő képességük a szent-

endreieknek, hogy olyan ne valósuljon 

meg itt, amit mi nem szeretnénk. Ettől 

nem félek.

fontos szereplője ennek a folyamatnak a 

Bfk is. velük van-e, és ha igen, milyen a 

munkakapcsolat?

Folyamatosan egyeztetünk. Jelenleg ott 

tartunk, hogy október végére ígértek olyan 

terveket a HÉV és a Volánbusz közös pá-

lyaudvarának a kialakítására, amiről már 

tudunk érdemben beszélni. Jeleztük, hogy 

az építési szabályzatunkat mindenképp 

módosítani kell majd, ami számukra új infor-

máció volt, de bízom abban, hogy ezek után 

ezzel számolnak. Természetesen mi segít-

jük ezt a folyamatot, és a szabályzat ehhez 

szükséges felülvizsgálatát elindítottuk.

A beszélgetésünk apropója alapvetően 

az elmúlt évre való visszatekintés, így 

szeretném azt is megkérdezni, hogy ösz-

szességében hogyan értékeli a képvise-

lő-testület munkáját, működését?

Számomra mind a mai napig jóleső érzés, 

hogy körben és névsor szerint ülünk a testü-

leti üléseken. Azt jelképezi, hogy meg tudjuk 

haladni azt a fajta gondolkodást, hogy csak 

jobb és bal oldal létezhet. Ami az együttmű-

ködést illeti, e tekintetben már nem vagyok 

annyira boldog. Elszomorít, hogy van olyan 

képviselő, aki csupán abban határozza meg 

a szerepét, hogy neki a vezetést kérdeznie, 

támadnia és sarokba állítania kell, és minde-

mellett semmiféle emberi kapcsolatot nem 

hajlandó kialakítani. Hogyan nézünk így 

egymás szemébe, ha az utcán találkozunk? 

Én nem tudom másképp élni az életemet, 

mint ahogy egyébként éltem, mikor még 

nem voltam polgármester, és ahogyan ter-

vezem élni, ha már nem leszek polgármes-

ter. Emberi kapcsolatok nélkül nem műkö-

dik jól egy önkormányzat. Még emlékszem 

azokra az 1994 és 1998 közötti időkre, mikor 

egy ülés reggel kezdődött és éjfélig tartott, 

a teremben órákon át vitáztunk, de ebédelni 

együtt mentünk ki és közben mindenfélé-

ről tudtunk békében beszélgetni. Nem volt 

jellemző az a fajta gondolkodás, hogy egy-

egy politikai tisztség betöltésével egyben 

valakinek az ellenségévé is kell válnunk. 

Én azt szeretném, ha az országos szétsza-

kítottságot megtörnénk helyben, és valódi 

ÖN-kormányzat valósulna meg, ahol a kép-

viselők a kapcsolati hálózatukat – legyen az 

kormánypárti, vagy nem kormánypárti – a 

város érdekében mozgatják. Ezt a segítő-

készséget nagyon hiányolom.

Végezetül hadd kérdezzem meg, miért 

nincs szentendre polgármesterének hi-

vatalos Facebook-oldala?

Ez egy elvi kérdés nálam. Magánember-

ként sincs, és polgármesterként sem lesz. 

Magánemberként nem szerettem volna 

részt venni ebben a virtuális világban, én 

a személyes kontaktust szeretem, ami per-

sze nem azt jelenti, hogy nem tájékozódom 

a közösségi médiában zajló folyamatokról. 

Polgármesterként pedig azért nincs, mert 

megítélésem szerint a polgármester szer-

ves része az önkormányzatnak, amelynek 

az elsődleges hírforrása a város honlapja, a 

szentendre.hu és a hivatalos Facebook-ol-

dala. Az én felfogásomban egy polgármes-

ternek egészen más a szerepe, mint amit 

egyébként a többség megél és mutat a kö-

zösségi médiában. Elsősorban a városnak, 

a városlakókat érintő témáknak kell „sze-

repelniük”, a polgármester alkalomadtán 

a szereplője, a szolgálója, de semmiképp 

sem a fókusza az önkormányzati kommuni-

kációnak. A véleményemet és a gondolata-

imat – aki szeretné –, megismerheti a városi 

eseményeken elhangzó beszédeimből, és 

persze bármikor bárkivel szívesen megosz-

tom személyes találkozás keretében.

Hozzá kell tennem, hogy szomorúan lá-

tom, hogy a virtuális világban vannak olyan 

személyek, csoportok, akik a közbeszéd 

eldurvulásához járulnak hozzá. Akik olyan 

ellenségképeket gyártanak, amelyek végül 

berögzülnek és mozdíthatatlanná válnak, 

ellehetetlenítve a normális párbeszédet. 

Amikor ezekről hallok, mert természetesen 

végül eljutnak hozzám is információk a kö-

zösségi médiából, elszörnyedek. Az utcán 

biztosan nem így szólítanánk meg a mási-

kat, hiszen a szemébe kell nézni, és bele kell 

állni a vélemények ütköztetésébe, vállalni a 

sajátunkért a felelősséget, vagy a magatar-

tásunk következményeit. Bízom abban, hogy 

mindez a virtuális világnak csupán egy men-

tális gyermekbetegsége, ami kinőhető, és 

egy nap majd ezen a felületen is megtanul-

juk egymást és a másik véleményét tisztelni.

Gálfi Sarolta

Én azt szeretném, ha az országos 
szétszakítottságot megtörnénk helyben, és valódi 
ÖN-kormányzat valósulna meg.

A belvárosi szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztása első ütemének átadó ünnepsége
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szentendre turisztikai koncepció terve, 2021.
2021. október 13-án szentendre város képviselő-testülete elfogadta szentendre tu-

risztikai koncepció tervét, amelyet a városkutatás kft. készített el. A szerzők arra 

vállalkoztak, hogy egy koncepcionális anyagban határozzák meg szentendre új, a 

mai helyzetre és a hosszabb ideje fennálló anomáliákra egyaránt reagáló turisztikai 

koncepcióját, illetve ezzel párhuzamosan a városi vagyonnal való gazdálkodás turiz-

mussal is összefüggő koncepcióját. ez utóbbi, vagyongazdálkodási koncepció a 2021. 

novemberi képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre.

Az elkészült Turisztikai Koncepció két 

okból is hiánypótló: egyrészt egységes 

anyag született Szentendre jövőbeli tu-

risztikai stratégiáját illetően, másrészt, 

mint ismeretes, ennek hiányára hivatko-

zással vonta vissza a Magyar Turisztikai 

Ügynökség (MTÜ) a 2018 évben kormány-

határozatban ígért forrásokat, s akadt el 

– többek közt – a Fő téri Kereskedőház, 

valamint a Templomdomb felújításának 

folyamata. Az MTÜ döntését azzal indo-

kolta, hogy elmaradt állagmegóvások és 

rekonstrukciós feladatok pótlása nem 

elegendő indok a támogatás folyósítá-

sára, pontos turisztikai tartalmat és cél-

rendszert kért bemutatni, mely hiátust a 

jelen koncepció feloldja, így Szentendre 

újra eséllyel pályázhat MTÜ által nyújtan-

dó forrásokra.

Az alábbiakban a koncepció fő elemeit 

mutatjuk be.

A turisztikai koncepció öt érdemi fejezet-

re tagolódik.

Az első a koncepció megalapozásáról 

szól, amelyben Szentendre kulcsjellem-

zőit (földrajzi pozícióját, jelentős szerve-

zett turistaforgalmát, „ékszerdoboz”-jel-

legét, a Skanzen közelségét) értékeli 

turisztikai szempontból, bemutatja a vá-

rosfogyasztás mintáit, majd sorra veszi 

azokat a kritikus tényezőket, amelyek 

befolyásolták a koncepció megalkotását.

A második fejezet bontja ki magát a kon-

cepciót, amely az alapvető megfontolá-

sokkal kezdődik, melyek közt elsőrendű 

célként kerül megfogalmazásra az, hogy 

a város értékei iránt érdeklődő látogatók 

száma és tartózkodási ideje növekedjen. 

Továbbá a szerzők rögzítik, hogy a részcé-

lokat annak a kívánalomnak alárendelten 

határozzák meg, hogy egy, a jelenleginél, 

illetve a pandémia előttinél kiegyensú-

lyozottabb, harmonikusabb kereslet-mixe 

legyen Szentendrének.

A koncepció a turizmus alábbi formáit 

részesíti előnyben Szentendrén:

kreatív turizmus és szabadidő eltöltés

A kreatív tartalom két formában tud meg-

jelenni, egyrészt mint tevékenység (pl. 

kurzusok, work-shopok, gasztroprogra-

mok) amelyben a vendég személyesen 

vesz részt, másrészt mint háttér (pl. te-

matikus útvonalak, piac, kirakat), amelyre 

épülve lehet valamit csinálni, vagy meg-

vásárolni. Szentendre számára mind a két 

forma releváns és megvalósítható.

kulturális és örökségturizmus

A szerzők szerint e tekintetben a legjob-

bak Szentendre adottságai. Kiemelten 

fontos a belváros atmoszférája, s amikor 

annak megújítására kerül sor, akkor min-

den esetben vezérelv kell, hogy legyen az 

atmoszféra megőrzése. Lehetőségként 

veti fel a koncepció a Castrum teljes terü-

letének a megszerzését, és annak turisz-

tikai kínálatba való beillesztését.

Az örökségturizmus fontos eszközei: az 

autentikus ételek, kultúra, művészet és 

táj, valamint a hagyományok és az ünne-

pek megmutatása, méghozzá a közönség 

számára fogyasztható(bb) formában.

Városlátogatások

A kirándulások szempontjából Szentendre 

„mágnestelepülés”, ahol különösen hétvé-

gén keverednek a környékbeli vendégek, 

a városra kiinduló- vagy megállópontként 

tekintő kirándulók és a külföldi turisták. A 

belváros leterheltségének csökkentésére 

az alábbi javaslatokat teszi a koncepció:

– smart városmenedzsment megoldá-

sok (pl. a parkolás tekintetében)

– a városrészek tematikus jelzése

– a Castrum bevonása a kínálatba

– közlekedési megoldások fejlesztése 

(pl. kerékpármegosztó, busz, hajó…)

– programok terítése a városon belül

lassú turizmus

A fenntartható turizmus egyik formája, 

hiszen érzékeny a környezetvédelmi kér-

désekre. Hozzájárul továbbá a kulturális 

hagyományok felfedezéséhez és növeli a 

látogatók kulturális ismereteit. A lassúság 

célja, hogy a vendégek és a lakosok köz-

vetlenebbül éljék meg egymás időszakos 

társaságát.

Rendezvények és fesztiválok

A koncepció alapvetése az, hogy elsőd-

legesen felül kell vizsgálni a pandémia 

előtti rendezvénykínálatot abból a szem-

pontból, hogy azok ténylegesen milyen 

szerepet játszottak a Szentendrére irá-

nyuló turizmusban. A megfontolandó 

rendezvények kínálatában a koncepció 

javasolja szerepeltetni azokat az ese-

ményeket, amelyek a város örökségi és 

kisebbségi hagyományaihoz kapcso-

lódnak, továbbá javasolja, hogy az ál-

talános tematikájú programok helyett 

a fő tematikákhoz (kreatív, kulturális és 

örökségi, lassú, gasztro) sokkal szorosab-

ban kapcsolódjon a rendezvénykínálat, 

és hangsúlyosan helyi művészekre, vál-

lalkozásokra építsenek, mert a korábbi 

„mágnes”-események ugyan nagy(obb) 

neveket hoztak Szentendrére, de egyúttal 

háttérbe is szorították a város identitását.

kiegészítő kínálat

E körben a koncepció további területekre 

mutat rá, melyek meghatározóak lehet-

nek a fenti, fő termékek sikerében. Ezek 

a következők: gasztrokínálat/vendéglá-

tás, családi kereslet, üzleti turizmus, aktív 

szabadidőtöltés.

A következő nagy fejezetben a koncepció a 

turizmus és a vagyongazdálkodás összefüg-

géseit taglalja. Első körben felsorolja azokat 

a lehetséges helyszíneket, melyek a fenti-

ekben bemutatott termékekhez kapcsolód-

hatnak. Elgondolkodtató része az anyag-

nak a szálláshelyfejlesztés kérdésében 

tett állásfoglalás és érvelés. A koncepció 

kiindulópontja az, hogy szálláshelyfejlesz-

tés kizárólag a magánszféra részvételével 

történhet, de a jelentős, léptékváltó szál-

láshelyi kapacitásbővítést nem javasolja. 

E helyett alacsony befogadóképességű, 

a város miliőjének megfelelő kapacitások 

létesítését szorgalmazza, mert a szerzők 

véleménye szerint ezek jobban állják a 

szezonalitás ingadozásait és a koncepció 

termékcsoportjaihoz is jobban igazíthatóak.

A szerzők szólnak az országos és budapes-

ti turisztikai stratégiákhoz és az MTÜ-höz 

való csatlakozás fontosságáról. A Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfoga-

dás előtt álló verziója ugyanis Szentendrét 

és a Dunakanyart, mint az ún. Grand Buda-

pest koncepció részét kezeli.

A koncepció a rövidtávú feladatok között 

nevesíti azokat, amelyekre az önkormány-

zat közvetlen vagy közvetett hatással bír.

A koncepció utolsó fejezete a turizmus 

szempontjából fontos közlekedési kér-

déseket és lehetőségeket bontja ki, mind 

Szentendre megközelítését, mind a váro-

son belüli mobilitást illetően.

A TDM nKft. 2022. évi munkaterve a kon-

cepcióban foglalt irányok figyelembevé-

telével készül. A tervezés folyamán 2021 

novemberétől az illetékes bizottságok 

ülésein az egyes célok és megvalósítan-

dó feladatok napirendi pontként kerülnek 

megvitatásra.

A teljes anyag elérhető Szentendre Város 

hivatalos oldalán (www.szentendre.hu).

Lőrincz Ágnes

ügyvezető igazgató

Szentendre és Térsége TDM nKft.
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Befőttesüvegbe zárt színes üzenetek
Az őszi tanítási szünet első napján kerestük fel a kovács lászló utcai Cházár András 

többcélú közoktatási intézmény Bárczi Gusztáv tagintézményének vezetőjét, ther-

neszné Magyar katalint, akit a toleranciáról, az eltérő fejlődésű gyerekekről és a 

gyógypedagógus sikereiről kérdeztük.

Az ön tapasztalata szerint mennyire va-

gyunk toleránsak?

A tanítványaink felé irányuló elfogadás, to-

lerancia ingoványos terület. Az értelmileg 

akadályozott állapot, valamint az autizmus 

a tanulásban az esetek többségében első 

pillantásra nem látható. Egy érzékszervi 

sérültet, egy gyengén látót, vakot, siketet, 

mozgássérültet, könnyebb elfogadni, mivel 

szemmel látható vagy hallható a sérültsége, 

így az emberek általában tudják, hogy mire 

számíthatnak. Az értelmileg érintett, illet-

ve az autista spektrumzavarral élő tanuló 

sok helyzetben ugyanolyan, mint bármelyik 

gyerkőc, de a nem megszokott környezet-

ben, vagy mások közeledé-

sére adott reakciója, visel-

kedése a többi gyerekhez 

képest eltérő lehet. Tanuló-

ink egy részénél a viselke-

désszervezési probléma ál-

talában iskolai környezetben 

nem olyan markáns, de már 

buszon, HÉV-en nagyon ha-

mar megszólják őket, hiszen 

nem tudható, hogy a kirívó vi-

selkedés miből fakad. Ebben 

a szituációban a társadalmi 

távolságtartás valóban tet-

ten érhető.

Itt Szentendrén színes kultu-

rális és természeti környezet 

vesz minket körül, együttmű-

ködés tapasztalható és tanít-

ványainkat jól fogadják. Ha kellő előzetes 

szervezéssel megyünk valahova, megható, 

hogy milyen odafigyeléssel, toleranciával 

fordulnak felénk. A járványt megelőzően 

gyakran részt vettünk helyi programokon a 

könyvtárban, a színházteremben, a helyi mú-

zeumokban. Kirándulások alkalmával orszá-

gon belül, de a Határtalanul pályázaton részt 

véve, a határon túl is alkalmazkodni tudtak 

a tanulóink sajátos igényeihez. Legtöbbször 

jó tapasztalat ért minket, toleránsan visel-

kednek az emberek. A problémákból viszont 

tanulunk, és a következő szervezésnél még 

körültekintőbbek vagyunk.

Hogyan lehetne a többségi társadalom 

részéről egy kicsit növelni a toleranciát?

Az érzékenyítés lehetne a megoldás, de 

kapacitásunk eddig nem nagyon volt új 

területekre eljutni. Vannak viszont jól mű-

ködő, régóta bevált kapcsolataink, például 

a Szentendrei Református Gimnáziummal. 

Minden karácsonykor nagyon igényesen 

összeállított, személyre szabott cipős dobo-

zos ajándékokat kapunk tőlük, amiket maguk 

a gimnazisták hoznak át, itt is maradnak a 

karácsonyi műsorra, részt vesznek a közös 

éneklés örömében. A járványt megelőzően 

a Református Óvodából is jöttek évente kis 

óvodások, pásztorjátékot adtak elő. Egy apró 

jelképes ajándékkal igyekeztünk viszonozni 

a figyelmességet, hogy tanulóink a kölcsö-

nösséget is megtapasztalhassák. Vajon ezek 

a csöppségek tudják-e, hogy az itt tanuló 

gyerekek nem feltétlenül olyanok, mint a 

nagy többség? Ennek az óvodának a veze-

tője gyógypedagógus is, így ők megfelelő 

előfeltételekkel integrálnak sajátos nevelési 

igényű kisgyermekeket, így az ottani kicsik 

rendelkeznek előzetes tapasztalatokkal.

Itt említeném meg, hogy civil szervezetek, 

sőt magánemberek is támogatják tanuló-

inkat. Közülük is kiemelkedik a Rotary Club 

Szentendre, melynek tagjai hosszú évek óta 

nyújtanak segítséget iskolánknak. Nekik 

köszönhetjük a számítástechnika terem-

ben lévő asztali számítógépeket, a felújított 

sportpályát, a mozgáskoordinációt fejlesztő 

kültéri eszközöket, homokozót. Legutóbb az 

autista telephely udvarának műfűvel való 

lefedéséhez is hozzájárultak az idei Gumi-

kacsa úsztató verseny nevezési bevételé-

ből. A tárgyi adományokon kívül képzést is 

biztosítottak tanáraink többségének, akik a 

Komplex Instrukciós Program módszertaná-

val ismerkedhettek meg.

említette, hogy megnőtt az ide jelentkező 

gyerekek száma.

Így van. Az általános iskolai ellátás mellett 

most szeptember elsejétől új telephelyen, 

Tahitótfaluban megnyílt az autista óvodá-

sokat ellátó csoportunk is.

Mi az oka annak, hogy növekszik a tanulás-

ban akadályozottak és az autisták száma?

A diagnosztikai módszereknek, eszközök-

nek a bővülésével hamarabb fény derül a 

problémákra. Autizmus esetén például a 

hatodik-hetedik életév helyett már kétéve-

sen is megállapítható. Egyébként korábban 

az volt tapasztalható, hogy a felső tagoza-

ton, jellemzően ötödikben jött át sok gye-

rek, tehát az alsó tagozatot még úgy ahogy 

leküzdötték a többségi iskolában, és csak 

felsőben derült ki, hogy a normál tanterv 

túl erős, túl nagy terhet rak a gyerekre. A 

környező általános iskolák egyébként ellát-

ják az integrálható, sajátos nevelési igényű 

tanulókat, azokat, akiket az alapdokumen-

tumuk szerint elláthatnak. Igyekszik tagin-

tézményünk segítséget nyújtani az utazó 

gyógypedagógusi hálózattal, ahol ezt 

igénylik, és amit a kapacitásunk megenged.

Az autista gyerekek száma nő. A tanulás-

ban akadályozott tanulóknál hullámzó, 

hogy hányan érkeznek. Az idén, hosszú 

idő óta először, önálló első osztályt tud-

tunk indítani, korábban csak 

osztályösszevonással jött ki 

a létszám.

ki tekinthető tanulásban 

akadályozottnak?

Az enyhe fokban értelmi sé-

rült személyt nevezzük így, 

tehát azt, aki a tipikus fejlő-

déshez a legközelebb áll, 

akiknél a kognitív funkciók 

lelassulása, elmaradása ta-

pasztalható. Úgy kell elkép-

zelni, hogy egy egészséges 

gyerekhez képest egy eny-

he értelmi fogyatékos gyer-

mek tovább marad az ala-

csonyabb életkorra jellemző 

képességeknél. A figyelme 

nem olyan kitartó, a beszé-

dértése sok esetben alacsonyabb szinten 

működik, mint egy hasonló korú társnál. 

Az olvasás-írás tanuláshoz, a matematikai 

alapműveletek elsajátításához szükséges 

a saját test, a környezet, az irányok pontos 

érzékelését megkövetelő funkciók műkö-

dése, különben lemarad, vagy megreked. 

A minden év elején elvégzett pedagógiai 

felmérésekből látni lehet, hogy tanulóink-

nál ezek az érési folyamatok nem tartanak 

ott, mint a többségi gyerekeknél.

Hány gyerek tanul ebben az iskolában és 

kik dolgoznak velük?

Összesen hetvenöt tanuló, közülük nyolc 

az autista telephelyen, öt óvodás a leg-

újabb telephelyen, Tahitótfalun. Tizennyolc 

főállású és három félállású gyógypedagó-

gus, óvodapedagógus, illetve tanár segíti 

őket. A feladatellátást nyolc óraadó tanár-

ral is ki kell egészítenünk. A tizenhárom 

gyógypedagógiai asszisztens, köztük az 

óvodai dajka munkája nélkül pedig nem 

működne az iskola és az óvodai csoport. Az 

iskolatitkárunk munkája is felbecsülhetet-

len, a karbantartó kolléga pedig saját mun-

Az októberi kézműves szakkör munkái – Régi idők fémtárgyai
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kája mellett segít a tanulók ügyességét 

fejleszteni, bevonja őket, amibe csak lehet.

A Dunakanyar ezen oldalán ez az egyetlen 

gyógypedagógiai ellátást nyújtó iskola?

Dunabogdánytól Békásmegyerig, beleért-

ve a szigetet is, a tanulásban vagy értel-

mileg akadályozott tanulókat és autizmus 

spektrumzavarral küzdő általános iskolai 

korúakat mi látjuk el, illetve most már öt 

óvodást is.

Mozgássérült gyerek is jár ebbe az isko-

lába?

Igen, de intézményünk nem teljesen aka-

dálymentesített. Most augusztusban el is 

kellett utasítanom egy családot, mert ott 

már olyan mérvű volt a mozgássérülés, 

amit mi nem tudtunk ellátni. Az akadály-

mentesítésben egyedül a külső rámpát 

tudjuk biztosítani. A látássérüléssel is küz-

dő tanulóinknak azonban speciális asztalt 

biztosítunk, illetve elkezdtük felmérni a 

lépcsőket, hogy oda a közlekedést segítő 

sárga csíkokat felrakhassuk.

Mit kell tennie a szülőnek sérült gyereke 

beiskolázásához?

Mindenhol vannak területileg illetékes 

képességvizsgálók, szakértői bizottsá-

gok. Mi a Pest Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Budapesti Tagintézménye, 1. 

számú Szakértői Bizottságához tarto-

zunk, ők határoznak az iskolakijelölésről. 

A szakértők ide szoktak telefonálni, hogy 

van-e hely, tudjuk-e fogadni a vizsgált ta-

nulót. Ritkán fordul elő, hogy el kell uta-

sítanunk valakit. De a súlyos autistáknál 

nagyon komolyan meg kell húzni a határt, 

nem tudunk több gyereket felvenni, mint 

amennyire a hely és szakember-ellá-

tottságunk lehetőséget ad. Tantermeink 

kicsik, alkalmazkodnak a törvény adta 

lehetőséghez, hogy az osztályok kis lét-

számmal működhessenek.

Mi történik azokkal, akik elvégzik a nyolc 

osztályt?

A tizenhatodik életévükig ők is tankö-

telezettek. Ez a törvényi kötelezettség, 

de azért az élet is azt kívánná, hogy ők 

is szerezzenek szakmát. A szakképzési 

centrumok között van olyan, ahol gyógy-

pedagógiai hagyományok mentén, spe-

ciális szakképzést folytató szakiskola áll 

rendelkezésre a tanulásban akadályozott, 

autista spektrumzavarral küzdő gyerekek 

és szüleik számára. Az értelmileg akadá-

lyozott tanulók a székhelyintézményhez 

tartozó Pivár Ignác Tagintézménybe men-

nek legtöbbször, ahol huszonöt éves koru-

kig tanulhatnak olyan részszakmákat, ami 

a családi életben való hasznos elfoglalt-

ságot segíti, mivel ők a munkaerőpiacra 

csak elvétve léphetnek. Ezek a gyerekek 

általában a családban maradnak. A tanu-

lásban akadályozott fiatalok közül azért 

többen el tudnak helyezkedni, de nem 

könnyű. Nagyon toleráns munkahely kell 

számukra, az ő figyelmük fáradékonyabb, 

több irányítást igényelnek, de ott, ahol ez 

a támogatott környezet megvan, tudnak 

dolgozni.

Mostanában bővült az iskolapszichológus 

óraszáma.

Azért fordultunk a fenntartóhoz, mert sok 

súlyos családi probléma adódott, amikhez 

úgy éreztük, szakember kell. Volt foga-

dókészség a fenntartó részéről is, hogy 

a heti két iskola pszichológusi ellátást 

megnöveljük tizenegyre. Nagyon jó szo-

ciális segítő került hozzánk, ő indította el 

azt a kortárscsoport foglalkozást, ami se-

gít feldolgozni a felnövéssel, a szexuális 

éréssel, a családi szereppel kapcsolatos 

olyan problémákat, amelyekre otthon 

nem kaptak választ tanulóink. Hiszen 

még elfogadható szókincsük sem volt a 

gyerekeknek arra, hogy hogyan kérdez-

zenek, egymáshoz hogyan viszonyuljanak 

a kérdéskörben. Szociális segítőnk meg-

osztotta velünk tapasztalatait, és írásban 

is rögzítette az iskolapszichológusi mun-

ka szükségességét. Tanév elején minden 

osztályban megfigyeléseket végzett. Az 

osztályfőnökök is összegyűjtötték azo-

kat a gyerekeket, akiknek segítségre van 

szükségük. Sokrétű munkája mellett arra 

is volt figyelme, hogy a túlsúlyos gyerek-

nek egy szakképzett dietetikust hívjon. 

Tehát nemcsak lelki gondozás, hanem 

testi gondozás is folyik nálunk. Illetve a 

szülők is elkezdtek bejelentkezni hozzá, 

hogy a problémáikat megbeszéljék. És ez 

is egy olyan újdonság, ami azt gondolom 

hiánypótló.

A pedagógusok is kapnak ilyen irányú 

segítséget?

A fenntartó részéről felkínáltak lehető-

ségeket mentálhigiénés képzésre. A ta-

nítás itt is, más iskolákban is megterhelő 

feladat. Mint mindenhol, nálunk is meg-

mutatkozik a pedagógushiány, ami azt 

jelenti, hogy a kötelező óraszám mellett 

legtöbben az elrendelhető óraszámok 

maximumával dolgoznak, de ehhez még 

a betegség miatt kiesők eseti helyettesí-

tése is hozzátevődik.

Azért nincs elég pedagógus, mert a bérek 

annyira alacsonyak?

A bérezés mindenképp elsődleges ok, 

hiszen látjuk, hogy a fiatalok mennyivel 

talpraesettebbek, mint akár a mi kor-

osztályunk. Nincs választási lehetőség, 

a közalkalmazotti bértábla alapján kapja 

a fizetést mindenki. A fiatalok külföldön 

kötöttek ki, magánintézményekben, vagy 

saját maguk teremtettek egy kis fejlesztő 

vállalkozást. Akik nálunk dolgoznak annyi-

ra elhivatottak, hogy mindent kipréselnek 

magukból a gyerekeknek – korosztálytól 

függetlenül.

Mi a tapasztalat, a családokat mennyire 

töri szét, ha sérült gyerekük születik?

Nem készítettünk felmérést, de ha az is-

kolánkba járó családokra gondolok, repre-

zentálva van az is, ahol a család összeka-

paszkodott, és viszik a hátukon a feladatot, 

és van olyan család, amelyik széthullott 

menet közben.

Mi jelenti egy gyógypedagógusnak a leg-

nagyobb sikert a munkájában?

Saját tapasztalatomat tudom megoszta-

ni. Amikor osztályfőnök voltam, kaptam 

a ballagó tanítványaimtól egy be főt tes-

üve get szépen kidíszítve, benne színes 

lapocskákkal. Minden gyerek írt valamit, 

hogy mit élt át a közös évek alatt. Azok a 

mondatok képviselik a „díjat”. A lényeg a 

gyerekek mindennapi visszajelzésében 

rejlik, illetve a kollégák közöttt működő 

összetartás, az átkaroló, átölelő, egymásra 

figyelés, ami meginoghat, ha sok a teher, de 

a végén vissza tud térni. Engem meggyőz, 

jó itt lenni.

Amikor körbevezetett, láttam, több helyre 

lenne szükség.

Igen, szűken vagyunk, de a megnöveke-

dett diáklétszámmal lépést tart a fenntartó, 

ezért két tanteremmel fog bővülni az iskola 

épülete, és ezek olyan tantermek lesznek, 

amelyekben elkülönítve kis fejlesztő he-

lyiségeket is kialakíthatunk. Ez azért jó, 

mert sokrétű fejlesztő tevékenység folyik 

az iskolában, és ennek nagy a helyigénye.

A tolerancia és az elfogadás jegyében 

kezdtük ezt a beszélgetést. Fontosnak 

tartom megemlíteni, hogy az iskolának 

van egy alapítványa, ami most már tizen-

egyedik alkalommal szervez jótékonysági 

koncertet az iskola tanulói számára. Ebben 

az évben Kádárné Monori Éva, az alapítvány 

elnöke Dés Lászlót nyerte meg az ügynek. 

November 28-án, vasárnap 18 órakor az 

Altiszti Akadémián lesz a koncert. Plakátjai 

több helyen láthatók lesznek. A koncert ér-

dekessége még, hogy diákjaink is fellép-

nek a zeneiskola növendékeivel karöltve, 

ami igazán kiváló példája az elfogadásnak 

és az együttműködésnek. Idén a kiemelt 

célunk, hogy külsős mozgásfejlesztéseket 

szervezzünk, és a befolyt összeget erre 

szeretnénk fordítani.

 Zimre Zsuzsa

JÓtékONYsÁGi

Dés lÁszlÓ

kONCert

a Bárczi Gusztáv Iskolát támogató

Értelmi Fogyatékos Gyermekek 

Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány 

számára

időpont: 2021. november 28. 18 óra

Helyszín: MH Altiszti Akadémia 

Színházterme

Háziasszony: Novodomszky Éva

Fővédnök: Fülöp Zsolt

Jegy ára: 3500 forint

Támogató jegy: 5000 és 10.000 forint

www.tixa.hu
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KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

november 9. kedd 19:30
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB: 
NOTTURNO – AZ ÉJSZAKA ZENÉI
Novemberben kivételesen a má-
sodik kedden lesz Borbély Műhely 
jazzklub. Különleges hangulatú 
koncertre várjuk közönségünket: 
elmélyült és felemelő, elgondol-
kodtató és elringató, olykor mégis 
könnyeden szárnyaló zenék – saját 
szerzeményeink, jazz örökzöldek 
és szabad rögtönzések – éb-
resztenek rá: mily gyönyörű is az 
éjszaka!

november 12. péntek 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög táncház az Akropolis Com-
pania zenekarral.

SZÍNHÁZ

szAMOs MArCiPÁN MÚzeUM, 
kliMt-tereM
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu

november 19. péntek 18:00
KARINTHY: DUNAKANYAR
Karinthy Ferenc figuráit a magány 
űzi, akik bátortalan, vagy éppen 
meghökkentő lépéseket tesznek 
egy vadidegen felé. 1971-ben 
Szinetár Miklós rendezésében 
forgattak tévéjátékot Karinthy 
egyfelvonásosából Hámori Ildi-
kóval és Sztankay Istvánnal, 1981-
ben pedig Szentendrén láthatta 
a közönség a legendás előadást 
a Nosztalgia Kávéházban. A 
Szentendrei Teátrum idén szintén 
a városhoz és a Dunakanyarhoz 
sok szállal kötődő Szinetár Miklóst 
kérte fel, hogy állítsa színre a 
népszerű művet, Szinetár Dóra és 
Makranczi Zalán alakításában. Az 
előadást különleges helyszínen, a 
Szamos Marcipán Múzeum Cuk-
rászda Klimt-termében tekintheti 
meg a közönség.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

november 5 – december 4.
POWER OF PLANTS: Organikus 
tárlat, ahol a természet is alkot
A szentendrei MANK Galériában 
2021. november 5-én nyíló Power 
of plants című tárlat a kortárs 
művészet eszköztárával reagál 
az egész társadalmunkat és 
környezetünket érintő kérdésekre, 
a klímaváltozásra és környeze-
tünkhöz fűződő kapcsolatunkra. A 
fenntarthatóság kimeríthetetlen 
témaköréből ezúttal a növényvilág 
ereje kerül fókuszba, mely sok 
szempontból jelent megoldást 
számos fennálló környezeti prob-
lémára. A tárlaton olyan magyar és 
lengyel kortárs művészek munkái 
láthatóak, melyek interaktív mó-
don vonják be a látogatókat, hogy 
általuk felismerhessék a növények 
éltető erejét.

november 5. péntek 18:00
MEGNYITÓ: A NÖVÉNYEK EREJE

Bevezetőt mond Sipos Tünde 
művészettörténész, a kiállítás 
kurátora. A kiállítást megnyitja 
Für Anikó
színművész, Dr. Juhász Árpád geo-
lógus. Közreműködik: Urban Vinyl.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

október 28 – november 27.
ROSKÓ GÁBOR EGYÉNI 
KIÁLLÍTÁSA
Roskó Gábor grafikai és kerámiaal-
kotásai mellett rendkívül egyedi 
festészeti munkásságával került 
be a hazai kulturális köztudatba. 
A művész allegorikus-ironikus 
kifejezésmódján átszűrve, szub-
jektív történeti referenciái között 
visszaköszön a klasszikus állatme-
sék, a zsidó hagyományok vizuális 
megjelenítése mellett, több 
ókori kultúra misztikus világának 
lenyomata is.

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu

2021. június 20 – 2022. január 31.
KINCSKERESÉS, KALAND, TU-
DOMÁNY – Közösségi régészeti 
projektek Pest megyében
A kiállítás a Ferenczy Múzeumi 
Centrum közösségi régésze-
ti programját: az utóbbi 12 év 
tervásatásait, leletmentéseit, a 
műszeres lelőhelyfelderítések 
szakmai eredményeit, a projektek 
során talált leleteket mutatja be, 
kiemelkedő jelentőségű új szerze-
ményekkel.

2021. június 20 – 2021.december 
31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁ-
ROS – A Castrumtól a Kereske-
dőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi 
Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

november 20. szombat 16:00
TÁRLATVEZETÉS ÉS RÉGÉSZETI 
ELŐADÁS a Kincskeresés, kaland, 
tudomány. Közösségi régészeti 
projektek Pest megyében kiállí-
táson.

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu

szeptember 18. – november 14.
KONTAKTUSOK – V. SZOBRÁSZ 
BIENNÁLÉ
A szobor, a plasztika valósága, 
jelenléte, szerepe, megjelenítése 

meghatározó. Kapcsolatot teremt 
mindazzal, amelyben helyet 
foglal. Viszonyul és viszonyít. 
Teret nyújt és ad. Beilleszkedik és 
beilleszt. Kiemelkedik és kontak-
tál. Szemléltet és szemlélődésre 
invitál. Léte, helyzete állandósul. 
Formanyelve sokszínű. Informáci-
ót, élményt nyújt a magyar kortárs 
szobrászművészet jelenéről, bizo-
nyítva a művészet e területének 
kontaktust teremtő szerepét és 
létjogosultságát. Az egyedi kifeje-
zésmódok, gondolatok, a tartalom 
fontossága, ennek koncent-
ráltsága, kitapinthatósága adja 
meg számunkra a mű hozzánk 
szóló üzenetét. A művészet által 
létrehozott téralkotás, a szobor 
helyzete, esztétikai szempontból 
való befejezettsége összefügg és 
hangolódik az adott térbeli rend-
szerhez, kontaktust teremt vele.

szeptember 26. – 2022. január 9.
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA: 
INFORG STÚDIÓ 2000-2010
Az Inforg Stúdió Magyarország 
egyik legfontosabb filmkészítő 
műhelye volt 2010-ig, ahol több 
mint 250 művészfilmet készítet-
tek. Kiemelkedő minőségű filmjei 
időkapszulaként őrzik az ezred-
forduló különleges magyarországi 
atmoszféráját.

november 19. péntek 17:00
TÁRLATVEZETÉS Muhi Andrással, 
az Inforg Stúdió producerével A 
Kísérletezés szabadsága. Inforg 
Stúdió 2000-2010 kiállításon.

november 21. vasárnap 
10:00–12:00
CSALÁDI NAP a kísérletezés sza-
badsága. Inforg Stúdió 2000–2010 
című kiállításon.
A gyerekfoglalkozás alatt tárlat-
vezetés Muhi Andrással, az Inforg 
Stúdió producerével.

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

november 11. csütörtök 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS 
Kmetty János – Az örök kereső 2.0 
– újragondolt tárlat, fókuszban
a tájképek kiállításon.
Kurátor: Bodonyi Emőke

kOvÁCs MArGit kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1.

június 17.-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA KIRÁLY-
NŐJE

A hét minden napján (hétfőtől – 
vasárnapig), 10:00 és 18:00 óra 
között látogatható.

Pirk JÁNOs MÚzeUM
Bogdányi utca 34.

június 17.-től
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet 
hagyott maga után. Ez a drámai 
életmű csak a legnagyobbakhoz 
mérhető: Mednyánszky, Egry, Tor-
nyay-Németh Lajos, a közelmúlt 
legkiválóbb művészettörténésze 
azt mondta: Pirk akvarellben 
verhetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12–18 óráig, a teátrumi 
előadások napjain 18–21 óráig.

ikON, vAJDA MÚzeUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

október 7. – 2022. január 9.
SZABADON: Nádler István kiál-
lítása
„A közép a harmónia, ami az ellen-
tétes erőket egyesítő szándékkal 
oldja. A  közép nem más, mint a 
lélek harmóniája, az a ritka pilla-
nat, mikor az ego nem figyel, nem 
akar. Mindig ennek a középnek 
valamelyik ellentétes oldalán áll 
az ember. Egész pályám e két oldal 
ismeretéről, feldolgozásáról szól.” 
(Nádler István)
Kurátor: Muladi Brigitta

november 6. szombat 16:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS 
Nádler István: Szabadon című 
kiállításon.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

október 30. – 2022. október 30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla – Mo-
dok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig 
10 és 18 óra között tekinthető meg.

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu

november 5. péntek 18:00
ESSZENCIA
A Szentendrei Fotóklub bemutat-
kozó kiállításának megnyitója
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P’Art MOzi
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu

2021.11.03 – szerda
16:00
VADLOVAK – Hortobágyi mese
színes magyar-német-oszt-
rák-svéd dokumentumfilm, 91 
perc, 2021 (6)
18:00
A NOMÁDOK FÖLDJE
színes, feliratos amerikai filmdrá-
ma, 108 perc, 2020 (12)
Cinebook filmklub. Házigazda: 
Tanner Gábor
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: Pom-
pei, a bűnös város
színes, feliratos olasz ismeretter-
jesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:00
DŰNE
színes, szinkronizált ameri-
kai-brit-magyar-kanadai sci-fi 
dráma 155 perc, 2021 (16)

november 4. csütörtök
16:00
VADLOVAK – Hortobágyi mese
színes magyar-német-oszt-
rák-svéd dokumentumfilm, 91 
perc, 2021 (6)
18:00
MAGYAR PASSIÓ
színes magyar filmdráma, 95 perc, 
2021 (12)
19:00
A SZAKADÁR
színes felíratos amerikai krimi, 
thriller, dokumentumfilm, 119 perc, 
2020 (16)
20:00
ELK*RTUK
színes magyar krimi, politikai 
dráma, 125 perc, 2021 (16)

november 5. péntek
16:00
VADLOVAK – Hortobágyi mese
színes magyar-német-oszt-
rák-svéd dokumentumfilm, 91 
perc, 2021 (6)
18:00
MAGYAR PASSIÓ
színes magyar filmdráma, 95 perc, 
2021 (12)
19:00
A SZAKADÁR
színes felíratos amerikai krimi, 
thriller, dokumentumfilm, 119 perc, 
2020 (16)
20:00
POST MORTEM
színes magyar horror, misztikus 
thriller, 115 perc, 2020 (16)

november 6. szombat
16:00
MANCS ŐRJÁRAT: A FILM
színes, szinkronizált, amerikai-ka-
nadai animációs film, családi film, 
88 perc, 2021 (6)
18:00
VADLOVAK – Hortobágyi mese
színes magyar-német-oszt-
rák-svéd dokumentumfilm, 91 
perc, 2021 (6)
19:00
CSAPDA A NETEN
színes cseh feliratos krimi, doku-
mentumfilm, 100 perc, 2020 (18)
20:00
POST MORTEM
színes magyar horror, misztikus 
thriller, 115 perc, 2020 (16)

november 7. vasárnap
16:00
MANCS ŐRJÁRAT: A FILM

színes, szinkronizált, amerikai-ka-
nadai animációs film, családi film, 
88 perc, 2021 (6)
18:00
MAGYAR PASSIÓ
színes magyar filmdráma, 95 perc, 
2021 (12)
19:00
TERMÉSZETES FÉNY
színes magyar-lett-francia-német 
filmdráma, 103 perc, 2021 (12)
19:45
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
színes, feliratos magyar-né-
met-olasz filmdráma, romantikus 
film, 169 perc, 2021 (16)

november 10. szerda
15:45
ELK*RTUK
színes magyar krimi, politikai 
dráma, 125 perc, 2021 (16)

ELŐADÁS

kAfANA kÁvézÓ
Görög utca 2.
www.szentendreiteatrum.hu

november 14. vasárnap 17:00
SZENTENDREI SZALON
A SzentEndrei Szalon november 
14-én, 17 órakor indul a Kafana Ká-
vézóban, Endrei Judit vezetésével.
A SzentEndrei Szalon első vendége 
rögtön egy egész művészcsalád 
lesz, mert ennek a családnak 

november végén közös kiállítása 
nyílik Budapesten, a MANK szerve-
zésében. Ez a család pedig: Farkas 
Ádám szobrászművész, a felesége 
Rákosy Anikó festőművész, és két 
lányuk, Farkas Zsófia szobrász-
művész, Farkas Bori textiltervező 
iparművész, valamint előadómű-
vész vendégként Farkas Ádám és 
Rákosy Anikó unokája, Barakonyi 
Brúnó, a Bartók Béla Konzervatóri-
um jazz tanszakának végzős hallga-
tója, aki jazztriójával fog muzsikálni.

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu

november 4. csütörtök 17:00
A VILÁG HAZAHÍVÁSA
Thiel Katalin beszélget Palkovics 
Tiborral, a Hamvas Béla hagyaték 
gondozójával a 33. kötet írásairól.

november 6 szombat 17:00
MEGEMLÉKEZÉS HAMVAS BÉLA 
ÉS KEMÉNY KATALIN SÍRJÁNÁL
Helyszín: Sztaravoda úti Közteme-
tő, Szentendre, Sztaravodai út 47.
Szertartás és gyertyagyújtás 
Horváthegyi Olivér evangélikus 
lelkésszel Hamvas Béla és Ke-
mény Katalin sírjánál.

fereNCzY MÚzeUM
Kossuth Lajos utca 5.

november 7. vasárnap 17:00
KORTÁRSALGÓ – Ott Anna irodal-
mi beszélgetéssorozata

Vendég: #Nemakarokbeleszólni
Bányainé Nagy Judit, Fancsikai 
Eszter és Tapasztó Orsi – a három 
anya, akik felrobbantották az 
Instagramot!

november 19. péntek 17:00
NÉPI VALLÁSOSSÁG – Dr. Sz. Tóth 
Judit etnográfus előadása.

rÓMAi kőtÁr
Dunakanyar körút 1.

november 6. szombat 10:00–
12:00
BETEKINTŐ A RESTAURÁTOROK 
MŰHELYÉBE
A Ferenczy Múzeumi Centrum 
restaurátori műhelyének
bemutatása.

vÁrOsHÁzA DíszterMe
Városház tér 3.

november 12-13. péntek, szombat
KÖZÖSSÉGI RÉGÉSZETI KON-
FERENCIA a Ferenczy Múzeumi 
Centrum szervezésében.

Petőfi HAGYOMÁNYőrző kÖr
Stéger köz 3.

november 5. péntek 18:00
ANDALÚZIA, A MÓROK HAGYATÉ-
KA II. RÉSZ
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása

kmetty János újragondolt tárlatán fókuszban a tájképek

Kmetty Jánost (1889–1975) a 

kubizmus egyik hazai meg-

ismertetőjeként tartjuk szá-

mon, bár nem vette át annak 

minden jellegzetességét: 

egy saját festői világához 

igazított, egyénileg értelme-

zett változatát alakította ki. 

A művész alapvető felada-

tának tartotta, hogy a fes-

tészet szemléleti igazságait 

és a kor szellemét egyaránt 

megtalálja. Ennek jegyében 

egész pályája során rendkí-

vüli következetességgel és 

analizáló hajlammal vette 

birtokba környezetét. Tu-

datosan szűkítette le az 

általa vizsgált témákat, és 

az 1910-es évek sokalakos 

kompozícióit követően főleg 

csendéleteket, portrékat és 

tájképeket festett.

Az általa művelt műfajok kö-

zül talán a tájkép az, ami leg-

közelebb állhatott lelki alka-

tához. Gyerekkorától kezdve 

egészen haláláig a termé-

szet iránti szeretete végig-

kísérte. Már egészen fiatal 

korában szívesen örökítette 

meg a környékbeli tájakat 

és városokat, a kassai dom-

bokat, a miskolci utcákat. 

Buda pestre költözése után 

is felfedezte a nagyvárosban 

azt a helyszínt, ahol a termé-

szet közelségét élvezhette. 

Kmetty sokat járt felvidéki és 

erdélyi városokba, amelye-

ket távolabbról szemlélve, 

szélesebb horizontú termé-

szetképbe illesztve örökí-

tett meg, az előtérbe pedig 

tevékenykedő vagy sétáló 

emberalakokat helyezett el. 

Tájképeinek urbánus jelle-

ge meghatározó maradt: az 

életműben nagyon kevés 

olyan önálló természetké-

pet ismerünk, amelyben ne 

tűnne fel egy-egy városi 

motívum.

1927-től, a második párizsi 

útja után Kmetty újra a ku-

bizmus jegyében, a síkok és 

erővonalak zárt rendszeré-

be szerkesztett nagybányai 

városképeket készített. Az 

1930-as évek elejétől pedig 

egyre gyakrabban kereste 

fel Szentendrét, és az itt fes-

tő művészekhez hasonlóan 

az ő képzeletét is megragad-

ta a kisváros belső látványa: 

a szűk utcák, az egymás 

mellé szorosan épített házak 

és tűzfalak.

A csendéletek és portrék 

mellett a tájkép Kmetty 

egész munkásságában jelen 

maradt. Ebben találta meg 

legszemléletesebben an-

nak a lehetőségét, hogy az 

ember és a világ, a festő és 

a világ viszonyát értelmezze. 

Egész életét és munkássá-

gát annak szentelte, hogy 

megtalálja azt a kifejezési 

módot, ami kora szellemisé-

gének leginkább megfelelt.

November 11-én, csütör-

tökön 17:00 órától Bodonyi 

emőke, a kiállítás kurátora 

tárlatvezetésével nyílik meg 

az újragondolt tárlat.

A program belépőjeggyel 

látogatható.

kmetty János – Az örök ke-

reső 2.0 – újragondolt tárlat, 

fókuszban a tájképek

Kurátor: Bodonyi Emőke

2021. november 12. – 2022. 

november 13.

kmetty Múzeum, Szentend-

re, Fő tér 21.

A kiállítás csütörtöktől-va-

sárnapig 10:00-18:00 óra 

között látogatható.
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Nyugdíjasklubok szentendrén
lapunk témája apropóján három szentendrei nyugdíjasklubot kerestünk fel, hogy 

betekintést adhassunk városunk időseinek közösségi életébe, illetve megkérdezzük, 

a járvány milyen változásokat hozott a mindennapjaikban.

A Nyugdíjas Polgári egyesület negyven 

aktív taggal rendelkezik – van közöttük 

kilencven éves klubtag is –, az átlagos 

taglétszám azonban nyolcvan fő fölött 

van. Keszthelyi Zoltán elnök elmondta, 

hogy az utóbbi másfél év egyáltalán nem 

könnyítette meg a dolgukat. Sokan félnek 

a vírustól, néhányan a betegségük miatt 

nem olthatóak. Sokan nem mozognak ott-

honosan az online térben, így nem lehe-

tett oda áthelyezni a programokat. Amikor 

személyesen találkoznak, megünneplik a 

születés- és névnapokat, kapnak egy kis 

apróságot, hogy érezzék, törődnek velük. 

A nemzeti ünnepekről is megemlékez-

nek, mert fontosnak tartják múltunkat, 

történelmünket. A klubbot Fekete Miklós 

alapította, az ő halála után vette át annak 

vezetését Keszthelyi Zoltán. Szeretnek ki-

rándulni, amiben segítségükre van, hogy 

a Bethlen Alapítványtól kapnak évente 

pár százezer forintot erre a célra. A jár-

vány miatt ezek a programok leálltak, de 

bíznak abban, hogy a negyedik hullám el-

múltával ismét tudnak majd utazni. Most 

csak szűkebb körben gyűlnek össze, vagy 

a klubvezető látogatja meg egyenként a 

tagokat.

Horváth Jenőné Irénke egy igazán nagy 

tradíciókkal működő klubot vezet. Az öt-

venéves kossuth lajos Nyugdíjas klub 

alapvetően a volt honvédségi dolgozók 

és családtagjaik számára alakult, de azó-

ta kibővült a tagság. Énekkaruk – közösen 

a fiatalokkal – rendszeresen vesz részt 

fellépéseken, szép sikereket érnek el. A 

klubnak volt zenekara is, de tagjaik nagy 

része már elhunyt. A tizenhét éve műkö-

dő Ezüstfény együttest is magába foglaló 

klubban számos programot szerveznek. 

Kötelességüknek érzik tovább folytatni a 

hagyományt, a megkezdett munkát. Céljuk 

a honvédségi nyugdíjasok segítése, támo-

gatása, de a lakótelepen élő nyugdíjasok 

is gyakran megkeresik őket, kérve a segít-

ségüket. A heti találkozókon sokan vesz-

nek részt, de az október 26-án megtartott 

Honvéd Kossuth Lövész Klub légpuska lő-

versenyre különösen sokan jelentkeztek. 

A Sárgul már a kukoricaszár címmel meg-

rendezett magyar nóta műsor is sokakat 

megmozgatott. Évről évre nagy esemény a 

Duna-parti Bográcsparti, ahova korábban a 

város összes nyugdíjasklubját meghívták, 

a többi honvédségi klubbal együtt. Most a 

járvány miatt viszonylag szűk körben került 

megrendezésre. Egyébként programjaik 

igen változatosak: egyik alkalommal kül-

szolgálaton járt egykori katonák mesél-

tek az élményeikről. A tagok rendszeresen 

járnak vetélkedőkre, a rendőrséggel is jó 

viszonyt ápolnak, rendszeresen tájékoz-

tatják a tagokat arról, milyen veszélyeknek 

vannak kitéve. Az idősekre nagyon  rossz 

hatással volt a bezártság, hogy otthon 

kellett ülniük, ezért aki egyedül volt, azo-

kat felhívta a klub vezetője, és így tartotta 

velük a kapcsolatot.

A kék Duna Nyugdíjas klubot Baróthy Lász-

lóné, Magdika vezeti tizennyolc éve. Az ön-

szerveződő társaság (támogatást senkitől 

nem kapnak) kéthetente találkozik a Du-

na-parti Művelődési Házban, de a járvány 

óta talán kétszer jöhetett létre személyes 

találkozó. A születésnapok megünneplé-

sével is elmaradtak, de pótolták. Szeretnek 

kirándulni, felkerekednek és közösségi köz-

lekedéssel bejárják a környéket. Bár most 

fürdőhelyekre és messzebbre nem merész-

kednek, a tagok igyekeznek aktívak marad-

ni. Sokan azért keresik fel a klubot, mert 

egyedül élnek, és sokat jelent nekik, hogy 

megoszthatják egymással a gondokat.

-zzs-

Olvasói levél
A vasúti villasor új színfoltja

Jó hírrel szolgálhatok a környéken lakóknak és a szentendrei-

eknek. Ha valaki olcsón akar jót enni, nem kell kilométereket 

utaznia Budapestre.

Itt helyben van a Sarki Falatozó a Kőzúzó úti sportpályával 

szemben. Ez az a hely, ahol mindezt megtalálhatja. Színpom-

pás hely kívül-belül, ugyanis kinti teraszrésszel rendelkezik. 

Mindenki maga dönti el, hol akarja elfogyasztani a jobbnál 

jobb ételeket. Akinek nincs kedve, vagy nem tud főzni, a kifőz-

de 11:30-tól 14:30-ig a rendelkezésére áll, sőt, az ételeket 

elvinni is lehet, vagy házhoz szállítani.

Diának, a hely vezetőjének és tulajdonosának mindenkihez 

van egy kedves szava, nem beszélve Norbiról, a szakácsról, 

aki elénk varázsolja a régi idők legjobb falatjait és a mostani 

modern ételeket is. Csak említésképpen, az omlós kacsa-

comb, harcsapaprikás, gyrostál, és az ételek dojenje, a tira-

misu. A kínálatban találhatók főzelékek, saláták, grillezett 

zöldségek, gusztusosan elkészített finom sültek.

Mindez Norbi találékonyságát, kreativitását, ügyességét 

dicséri. Figyelembe veszi a vásárlói kör igényeit, kéréseit. 

Mindenkivel türelmes, udvarias. Végtelenül nagy a rábeszélő-

képessége. Ha valaki csak menüt megy be fogyasztani (két 

féle menü közül lehet választani), az ő hatására biztos, hogy 

felpakolt szatyrokkal hagyja el a Kifőzdét.

Meg kell említenem a kiszolgálószemélyzet két hölgytagját, 

Krisztit és Henit, akik gyorsak, ügyesek és kedvesek, ami a 

mai személytelen világunkban nem hanyagolható. Rendkívül 

jó a hangulat az oda betérők között is, barátságok köttetnek, 

és aki ide egyszer betér, az biztos állandó látogatója lesz a 

helynek. Vannak olyanok is, akik a jó hangulat miatt jönnek 

ide, és ha már itt vannak, esznek is egy jót, vagy visznek haza 

az otthoniaknak.

Jómagamnak a háború előtti kisvendéglők jutnak eszembe, 

ahol a hely tulajdonosa és a pincérek mindenkivel váltottak 

egy kedves szót. A vendég érezte, hogy a hely érte van. Vége-

zetül a finom falatok és a kis csapat mindenkit szeretettel vár.

Topi

A kép illusztráció, forrás: pexels.com
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Életének 54. évében elhunyt dr. Szabó György belgyógyász, kardiológus főorvos a szív-

katéterezés egyik legnagyobb hazai szaktekintélye, szentendrei lakos.

Eddig a hír…

De mi, akik itt maradtunk, máshogy em-

lékszünk rá. Emlékszünk a férjre, az apára, 

a családtagra, a barátra, a sporttársra, az 

orvosra, a tanárra, a történelem, az iroda-

lom és persze nem utolsósorban Szent-

endre szerelmesére.

Pár év híján két évtizede már annak, hogy 

egy gimnáziumi osztálytalálkozón mel-

lém ült az asztalnál. Régen nem láttuk 

egymást, ezért az ilyenkor szokásos ér-

deklődés kapcsán nemsokára felmerült 

a „még ott laktok, ahol régen?” kérdés 

is. Gyuri elmesélte, hogy éppen most 

terveznek kiköltözni Szentendrére. Mi-

vel pont akkortájt kerestünk vevőt Pis-

mány-hegyi házunkra, a csillagok szeren-

csés együttállása révén a mi otthonunk 

pár hét múlva az Ő otthonuk lett. Újabb 

kapocs, egy négy évtizeden átívelő ba-

rátság történetében: Budapest után im-

máron Szentendrén is földik lettünk. Ettől 

fogva aztán gyakran mentünk el csak úgy 

„csámborogni”, felfedezni a város isme-

retlen zegzugait, beszélgetni a Duna-kor-

zóra, vásárolgatni a belvárosba. Egy-két 

év múltán pedig Gyuri már többet tudott 

Szentendréről, mint egy többgenerációs 

lokálpatrióta. Nem csak a város történel-

mét illetően volt ez igaz, de a jelenét te-

kintve is. A legapróbb kis bol-

tot is ismerte, régi barátként 

köszöntötte az ott dolgozókat 

és nagy szakértelemmel dis-

kurált el velük portékáikról, 

vagy bármilyen más aktuális 

témáról. Persze nem egyszer 

derült ki, hogy az ismeretség 

egy-egy szívkatéteres beavat-

kozás révén köttetett, amikor 

is Gyuri megmentette beszél-

getőtársa életét. Jó volt vele 

így sétálgatni, mosolygós és 

hálás emberek között…

De Gyuri nem csak Szentend-

rén és környékén hagyta itt a 

lába nyomát! Otthagyta azok-

ban az országokban – Fran-

ciaországtól egészen Kínáig 

– ahol orvosi tudását adta át, 

de otthagyta Visegrádon is, 

ahol hosszú éveken át tar-

totta legendás konferenciáit 

a kardiológia témakörében. 

Egy riportban egyszer meg-

kérdeztem tőle, hogy mit tart 

a legfontosabbnak ezekben a 

konferenciákban. Ő így vála-

szolt: „Egy ilyen konferencia, 

akkor jó, akkor eredményes, 

ha minden résztvevő el tud 

magával vinni három mondatot. Három 

értékes mondatot, amivel ő több lett, ami 

segít neki a munkájában, segít előrelépni, 

fejlődni, jobbnak lenni. Ezen a konferen-

cián, ha az összes jelenlévőnek sikerült 

megtalálnia a maga három mondatát, az 

már majdnem ötszáz értékes mondat. 

Ezért az ötszáz mondatért csinálom!”

És persze otthagyta lábnyomát az örök 

szerelem, a karate háza táján is. A shoto-

kan irányzat egykori háromszoros orszá-

gos bajnokaként is maradandót alkotott. 

Hitte és vallotta, amit az alapító-mester 

Gichin Funakoshi hirdetett, hogy a karate 

célja nem a küzdelem, hanem a gyakor-

latok tökéletesítése és a jellem fejleszté-

se. Amikor többünket lecsábított edzésre, 

nem egyszer mondta el, hogy „Itt nem 

verekedni tanítanak meg. Itt csak önfe-

gyelmet, kitartást és alázatot tanulhatsz!”

A 2021-es év a mi családunk számára ne-

héz és szomorkás volt. Gyuri hetente több-

ször hívott és érdeklődött, hogy vagyunk. 

Egy átpanaszkodott beszélgetést köve-

tően – szokásához híven – sétára invitált. 

A Postás strand magasságából indultunk 

el a gáton, végig a katonaság mellett, a 

betongyár felé. Egyszer csak egy alig lát-

ható kis ösvényre mutatott, ami a Duna 

partjára vezetett le, az ártéri erdősávon 

át. Elindultunk rajta és pár perc múlva egy 

mesebeli, homokos kis öblöcskében ta-

láltuk magunkat. Késő délutánra járt az 

idő, a víz tükörsima volt, a búcsúzó nap-

sugarak narancsszínűre színezték a fákat 

és a bokrokat, előttünk egy kacsa család 

úszott el a nyílt víz felé. Gyuri leült egy ki-

dőlt fatörzsre és úgy mutatott 

körül ezen a csodán, mintha 

ajándékot adna át. „Ugye mi-

lyen szép? Azért hoztalak ide, 

hogy fel tudj töltekezni. És to-

vább tudj lépni…”

Gyuri! Most itt állok a kidőlt 

fatörzsnél, és a föveny még 

őrzi az akkori lábnyomodat… 

Te tovább léptél. Én még nem 

tudok. Közeleg a tél, nemso-

kára szél fúj, hó esik, fagy ko-

pog, áradás jön és tavaszra 

már nem lesz itt ez a lábnyom. 

De Te pontosan tudod majd, 

hogy nem tűnt el, csak a szí-

vem mélyére rejtettem és ott 

őrzöm tovább…

Radványi Péter

Dr. Szabó György végső 

búcsúztatására 2021. no-

vember 19-én, pénteken 

8.30-kor kerül sor az Óbudai 

Temetőben, ahol szülei sírjá-

ban helyezzük végső nyuga-

lomra. Aki szeretne velünk 

búcsúzni, azzal találkozzunk 

8 órakor a főbejáratnál!

a család

Dr. Szabó György Shanghaiban
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Nyolcvan évvel ezelőtt hunyt el vajda lajos festőművész

Vajda nagyon szerette Szentendrét, az ő 

levelét idézzük: „Ilyenkor, kora ősszel a leg-

szebb a természet, s a város is ekkor mutatja 

meg igazi arcát, ez pedig furcsa keveréke 

valami olyasminek, amit nem lehet pon-

tosan meghatározni. Korniss-sal gyakran 

szoktunk este napszállta után kószálni a 

város tekervényes utcáin; ilyenkor 

minden csöndes, nyugodt, a házak 

összebújni látszanak… olyan az 

egész hangulata mintha a mesék-

ben járnánk, ahol lépten-nyomon 

csodák várnak, s ahol minden le-

hetséges.”

Vajdáról gondolkodni, megidézni 

őt nem könnyű feladat. Talán ma-

gány is kell hozzá, meg ősz is.

Vajda zseni volt. Harminchárom 

éves korában halt meg. Rövid, 

mindössze tíz alkotói év adatott 

meg neki. Ez alatt a tíz év alatt 

olyan életművet teremtett, ami a 

mai napig elevenen hat. Példaként 

áll minden képzőművész előtt, 

amit meghaladni cél, de szinte 

lehetetlen.

Az életmű felmutatására, megfej-

tésére szervezett kiállítások – a 

Magyar Nemzeti Galériában, Wa-

shingtonban, Antwerpenben a Ki-

rályi Szépművészeti Múzeumban 

vagy legutóbb éppen a szentend-

rei Ferenczy Múzeumban – ugyan 

bemutatják alkotó periódusait, de 

az értelmezésére tett kísérletek valahány-

szor csak a teljes életmű megismerése 

iránti vágyat keltik fel.

A zseni – magányos. Aki műveit megérti, az 

katarzist él át, azaz a legmélyebb, legerő-

sebb érzést, amit egy mű szemlélésekor 

átélhetünk. Vajda késői alkotásai beszip-

pantanak terükbe, az Ő világának részei 

lehetünk.

Milyen is ez a világ?

Először is – határtalan, minden értelem-

ben.  Nem szabdalják fizikai vagy szellemi 

korlátok. Befogadó, minden és mindenki 

a része lehet, a világunk egy és az min-

denkié.  Buta térképvonalaknak, vagy ki-

rekesztő elméleteknek nincs helye. Min-

denki egyenlőnek és szabadnak születik 

– ez Vajda világának, ha úgy tetszik mű-

veinek, egyik alapvetése. Ha közel lépünk 

a nagyméretű, csomagolópapírra szénnel 

festett képeihez, megtapasztalhatjuk ezt 

az érzést, amit tudatosan hoz létre azál-

tal, hogy az energiákkal teli vonalhálót 

a papír széle ugyan lehatárolja, de azt 

szabadon továbbgondolhatjuk, – a szel-

lem áramlik tovább (ezt legjobban Nagy 

Barbara Vajda Múzeumában létrehozott, 

Vajda előtt tisztelgő kiállításán érthettük 

meg).

Milyen is ez a világ?

Energiákkal teli. Mégpedig erőteljes, hatá-

rozott irányú, időnként pusztító, időnként 

teremtő energiákkal. Ahogy a napkitörés-

kor kiszabaduló nyalábok, a világűrben 

száguldva, hol káoszt és pusztulást okoz-

nak, hol életet teremtenek.  Energiákkal 

teli. Ahogyan saját környezetünk minden 

pici tere át meg át van szőve rádió- vagy 

mikrohullámokkal, a fény és a hő energiá-

jával, a szél és a mozgás keltette súrlódási 

és hőenergiával, amit a bőrünkön érzéke-

lünk.  Energiák töltenek fel és szabdalnak 

szét – mindent és mindenhol.

Milyen is ez a világ?

Gondolkodtató. Vajda csodásan rajzolt, a 

Szentendre házfalain megcsillanó nap-

fényt, a finoman sötétülő árnyékokat is 

pontosan képes volt közvetíteni. De szán-

dékosan nem ragadt le a puszta ábrázolás-

nál, vagy a részleteknél. Univerzális való-

ságában kívánta érzékelni és érzékeltetni 

a világot. Ezért műveiben nem az anyagi, 

hanem a szellemi világra koncentrált – 

azaz gondolkodásra.

Szentendrén – a világon szinte egyedülálló 

módon – egyéni múzeumok őrzik azt a kul-

túr-kincset, amitől ez a város ismertté vált, 

amitől ez a város a művészetek és a múze-

umok városa lett. Az első világháború után, 

a lerongyolódott ország szegény művészei 

jöttek ide, a negyvenéves polgármestert 

megkérni, adja oda nekik művésztelepnek 

a használaton kívüli, romos kórházat. Ké-

résük meghallgatásra talált, és az azóta 

eltelt évtizedek alatt ebből a kérésből és a 

jó szándékú válaszból nőtt ki minden, ami a 

város hírnevét jelenti. Később Kovács Mar-

git, Barcsay Jenő művészete volt az, amit 

minden idelátogató külföldi vendégnek 

megmutattak. Ők vitték a hírt és az élményt 

szerte a világba. Így lett ismert városunk 

neve. Majd sorra következett a Czóbel Béla, 

Kmetty János, az Ámos Imre – Anna 

Margit, végül a Vajda Lajos Múzeum, 

ahol látható volt azoknak a festők-

nek a munkássága, akik európai 

mércével mérve is jelentős művé-

szeknek számítanak. (Lehetne még 

Korniss Dezső, Vajda Júlia, Jakovits 

József, Ilosvai Varga István múzeum 

is.) Hogy a felsoroltak nem világhí-

rűek, az a mi generációnk hibája, 

de talán még helyrehozható, ha az 

aktuális kultúrpolitika vagy gazdag 

művészetpártolók végre felismerik 

a nyilvánvalót. Annál is inkább, mert 

az örökhagyók azzal a feltétellel 

adták oda a műveket az államnak, 

hogy azokat önálló múzeumokban 

állandó jelleggel tekinthessék meg 

az érdeklődők. Ez a szerződés él 

és érvényes. Érthetetlen emberi-

leg, de szakmailag is, hogy miért 

hagyták lerobbanni, majd bezárni 

ezeket az egyéni múzeumokat. Ki-

vétel nélkül felújított, jó állapotú 

házakban létesültek. A kornak, az 

elmúlt évtizedek városvezetőinek, 

múzeumigazgatóinak a hibája, 

hogy ez megtörténhetett, ezzel nekik kell 

együtt élni, de ez nem mentség senkinek 

és semmire.

Mi lenne Szentendre dolga?

Ráébredni végre, hogy Vajda Lajos, Czó-

bel Béla, Barcsay Jenő, Ámos Imre, Anna 

Margit (és még sok más festő és szob-

rász) művészete világszínvonalú, annak 

bemutatása, őrzése, ápolása, gondozása 

nem csak a város, de nemzeti kultúránk 

kiemelt érdeke is. Ezeknek a város tulaj-

donában lévő kincseknek a köz számára 

elérhetővé tétele nem lehet anyagi kérdés, 

hanem erkölcsi kötelesség. A Czóbel Mú-

zeum programsorozata az elmúlt években 

kiváló példa arra, ha megvan a szándék 

és a megfelelő, elhivatott ember (ott Barki 

Gergely), akkor az új és új programmal élő-

vé tett hely milyen jelentős hatást érhet el.

Vajda Lajos műveinek, életének, sorsának 

önálló múzeumban történő bemutatása a 

város kulturális vezetésének és a Ferenczy 

Múzeumi Centrumnak közös kötelessége.

Vajda Lajos páratlan életművének bemuta-

tása olyan lehetőség (és kihívás is egyben), 

ami, ha megvalósul, végre méltó körülmé-

nyek között lehetne a világ elé tárni Szent-

endre és a magyar kultúra dicsőségére.

Erdész László

Vajda Lajos: Szentendrei utca, 1934., papír, szén
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Honnan indult az érdeklődésed az em-

beri jogok iránt?

Már kiskorom óta érzékeny vagyok ezekre 

a témákra. Ez leginkább a családi hátte-

remből fakad: fontos érték volt otthon a 

mások elfogadása, és hogy ne burokban 

éljek, hanem ismerjem meg a nehezebb 

sorsú emberek, közösségek életét is. 

Ahogy nagyobb lettem, aktív résztve-

vőjévé váltam a diszkriminációról szóló 

programoknak. Először az UNICEF-hez 

csatlakoztam egy pályázat keretein be-

lül, ami a gyermekjogokra fókuszált. Most, 

hogy már közelítek afelé, hogy nem va-

gyok többé gyerek, elkezdtek érdekelni 

az emberi jogi sérelmek, a kirekesztett, 

megbélyegzett társadalmi csoportok és 

a kisebbségek helyzete. Részt vettem az 

Amnesty ifiklubjának megalakításában, és 

egyre egyértelműbbé vált, hogy szívesen 

csinálom ezt. Velük folyamatosan külön-

böző projekteken dolgozunk.

Például?

Tavaly főleg a Család az család kampány-

hoz kapcsolódó interjúkat készítettünk és 

kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a 

Meseország Mindenkié című könyv kap-

csán. Gyakorlatilag aktivisták vagyunk: a 

minket foglalkoztató kérdések kapcsán 

kezdeményezünk párbeszédet és kiál-

lunk a véleményünk mellett. A Család 

az család kampány keretében például 

felmentünk a Várba Áder János köztár-

sasági elnökhöz, és tiltakoztunk a ho-

mofób hangulatkeltés ellen. A következő 

tervünk az, hogy a fiatalokat – különböző 

workshopok keretében – a választásokon 

való részvételre ösztönözzük.

Olvastam egy veled készített interjút a 

Magyar Narancsban a fenntarthatóság-

ról. ennek az elkötelezettségnek mi a 

története?

A fenntarthatóság már az emberi jogok 

előtt is érdekelt, Greta Thunberg moz-

galma rám is nagy hatással volt. Bár a 

családunkban is láttam jó példákat, pél-

dául kiskorom óta szelektíven gyűjtöttük 

a hulladékot, de ez csak nagyon kis lépés. 

Amikor Grétáról olvastam, akkor kezdtem 

felfedezni a világot. A klímatüntetése-

ken sokat hallottam arról, hogy a mér-

hetetlen termelés mekkora probléma, 

és arról, hogy az én jelenlétem a Földön 

hogyan lehetne fenntarthatóbb. Rendez-

vénybiztosító voltam a Fridays for Future 

demonstrációkon, meghívtak az E.ON 

fenntarthatósági díjátadójára, ahol  Till 

Attilával beszélgettünk erről a témáról. 

Az UNICEF kerekasztalbeszélgetésein is 

kiemelten foglalkoztunk a klímaszoron-

gással.

Azért érdekel a fenntarthatóság, mert 

ugyanúgy, mint az emberi jogok, ez is a mi 

jövőnket és életünket befolyásolja. Gye-

rekként úgy érzem, kötelességem fellépni 

azért, hogy élhető bolygónk legyen a jövő-

ben, és hogy ne mi „szívjuk meg” azt, amit 

korábbi generációk elrontottak.

Az iskolátokban nagy hagyománya van 

annak, hogy a vállalkozások világával is 

megismerkedjenek a diákok. A ti cégetek, 

a Redo Fashion profiljában is meghatározó 

a fenntarthatóság.

Rengeteget beszélgettünk az osztály-

társaimmal, barátaimmal erről: többen 

is drasztikus életmódváltási döntéseket 

hoztunk a fenntarthatóság érdekében, 

van közöttünk vegán, vegetáriánus. Il-

letve többen is igyekszünk a zero waste 

(hulladékmentes) életmód szerint élni, 

nem követjük az évente többször változó 

divatot: turkálókba járunk, de ez már szinte 

divat a korosztályunk körében. A diákcég 

alapításának programja az iskolánkban 

igazából egy évre szól, de nagy volt a ter-

mékeink iránti kereslet, ezért neveztünk 

a társadalmi vállalkozásoknak kiírt Social 

Impact Award versenyre. A közönségdíjat 

sikerült elnyernünk, kaptunk ezer eurót, 

amit visszaforgatunk a cégbe. Tovább-

visszük a márkát, ami azért is különleges, 

mert a termékeink gyártását megváltozott 

munkaképességű dolgozók bevonásával 

végezzük.

Hányan vagytok ebben a cégben?

Tizenketten alapítottuk, de hatan döntöt-

tünk úgy, hogy továbbvisszük és foglalko-

zunk vele a jövőben is.

A vevőkörötök kikből tevődik össze?

A célközönségünk minden, a klímaválto-

zás ügyére érzékeny ember, de leginkább 

a fiatalok. A termékeink divatkiegészítők, 

amikre leginkább a mi korosztályunkban 

van igény. Eleinte az iskolai közegben és 

a baráti körünkben tudtuk ezeket értéke-

síteni. A versenynek köszönhetően nőtt az 

Jó, ha a fenntarthatóság divattá válik

Bellai Zorka Hanna tizenhét éves, Szentendrén él és az Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium tanulója. Az UNICEF fiatal nagykövete, az Amnesty Hungary 
ifiklubjának egyik vezetője. Ezen kívül a fast-fashion-nel versenyre kelve 
gimnáziumi barátaival fenntarható ruhakiegészítőmárkát alapított.

Bellai Zorka | Fotó: Bellai László
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ismertségünk, így bővíthettük a vásárlói 

köreinket.

Ahhoz képest, hogy a termékeitek kézzel 

készülnek, az árak kimondottan alacso-

nyak. Hogyan szabtátok meg őket?

Ezt azért tudjuk megvalósítani, mert a ter-

mékek anyagaiért nem kell fizetünk: ezek 

mind magyar dizájnercégek szabászati 

maradékai, felajánlásai. Így csak magát a 

gyártást kell kifizetnünk, emiatt tudtunk 

pénztárcabarát árakat szabni.

Hogy tapasztalod, mekkora a piaci rés a 

fenntartható ruhamárkák számára? Hány 

ilyen márka van Magyarországon?

Fenntartható cégből egyre több van: mi is 

azért gondoltuk, hogy lesz erre kereslet, 

mert sokan nyitottak a fenntarthatóságra, 

de rajtunk kívül csak egy olyan magyar 

cég van, amely szabászati maradékokat 

használ újra, és egy sincs, amely emellett 

megváltozott munkaképességű emberek-

kel dolgozik. Emiatt érezzük egyedinek a 

céget, és ezért folytatjuk a munkát a ter-

vezett egy év után is.

korábban említetted, hogy szinte „di-

vattá” vált a fenntarthatóság a fiatalok 

körében. szerinted ez elkönyvelhető si-

kerként?

Mondhatjuk, hogy ez siker. Mégis számít 

az, hogy ennyien, ha csak divatból is, tö-

rődnek a bolygóval. Bár megvan a veszé-

lye, hogy pont ezért, a fenntarthatóság 

is kimegy a divatból, de annak köszön-

hetően, hogy az egészen fiatal gyerekek 

körében is népszerű ez a gondolat, ez ta-

lán elkerülhető. Hosszútávon jól járunk 

azzal, ha a fenntarthatóság eszméje di-

vattá válik.

szintén szóba került a „klímaszorongás”, 

mint jelenség. Te hogy éled ezt meg?

Sokakat feszélyez az, hogy a bolygó ve-

szélyben van. Ez egy egzisztenciális krízis. 

Én addig látok előre, amikor egyetemre 

megyek, és tudom, hogy akkor még vi-

szonylag normális éghajlati körülmények 

között fogok élni, de ez csak öt év távlata. 

Engem is feszít az, hogy mi lesz utána? Ezért 

is érezzük azt, hogy tenni kell a klímaválto-

zás ellen, hogy a jövő biztonságába vetett 

hit újra átélhető legyen.

Mit gondolsz, más fiatalok hogyan foghat-

nának hozzá a fenntartható életmódhoz?

Fontos tudni, hogy kitartónak kell lenni, 

és nem szabad azt gondolni, hogy rögtön 

minden menni fog. Ez egy elég radikális 

életmódváltás. Hasznos a tájékozódás, 

az olvasás, az erről szóló viták, beszél-

getések, hogy minél több perspektívát 

megértsünk. Már az is nagyon jó, ha va-

laki nem vesz minden nap egy műanyag 

szatyrot a boltban, hanem magával viszi a 

sajátját. Ha ezen kívül nem csinál semmit, 

az sem feltétlenül baj, mert az a lényeg, 

hogy mindenki a maga részét tegye a 

közösbe az adottságaihoz, lehetősége-

ihez mérten. A legjobb az lenne, ha min-

denki a teljes fenntarthatóságra tudna 

törekedni, de ez természetesen nem 

megvalósítható. Ahogy Greta Thunberg 

is mondta, soha nem vagyunk túl kicsik 

ahhoz, hogy változást érjünk el. Minden 

apró dolog számít, ami a változás érde-

kében teszünk.

Mik a jövőbeli terveid a céggel kapcso-

latban?

Semmiképp sem hagyjuk abba, de mivel 

mindannyian gimnazisták vagyunk, nem 

tudjuk teljes erőbedobással csinálni. 

Érettségiig szeretnénk minél több kol-

lekciót piacra dobni és minél több part-

nercéggel együttműködni, ezáltal minél 

több megváltozott munkaképességű dol-

gozónak munkalehetőséget biztosítani. 

A tavalyi év során csupán online térben 

tudtunk értékesíteni, viszont ebből kitör-

ve szeretnénk idén egy-egy dizájnerbolt 

vagy kisebb könyvesbolt polcaira kikerül-

ni. Vannak nagyon távolra nyúló terveink 

is, például egy saját varroda nyitása. Kül-

földön is szeretnénk jelen lenni, de nem 

a Magyarországon gyártott termékeket 

exportálva, hanem a lokális adottságokat 

kihasználva, hogy a gyártás ne veszítse 

el a fenntarthatósággal kapcsolatos ér-

tékeit sem.

Vas Julianna

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. november 8-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a RedoFashion 

által felajánlott kiegészítőt sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét november 17-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az október 20-i rejtvényünk helyes megfejtése „Ne pazarolj” volt.

A nyertes: Benyó Dóra. Nyereménye egy ajándékcsomag a Tourinform Iroda felaján-

lásából.

Bartha Álmos RABLÓ, 
ZSIVÁNY

FOHÁSZ
... PARTY
RETRÓ 

ZENÉVEL
DR ... RAPPER

VÉSZHELYZET 
ANGOLUL

A TULAJDO-
NÁBAN

MIB ÜGYNÖK
IDE MEGY A 

DIÁK REGGEL
MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye
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Bartha Álmos
rejtvénye

A Piramis se hírei
két év kihagyás után 2021. október 16-

án rendezték megy a Wadokai Országos 

Bajnokságot az Ute csarnokában, ami 

egyben kvalifikációs verseny is volt az 

európa bajnokságra.

Tóth Attila rövid beszámolója:

Hosszú idő után nagyon eredményes ver-

senyzéssel tértünk vissza a versenytatamira. 

Büszkék vagyunk versenyzőinkre, hiszen a 

Wadokai Országos Bajnokságon 9 arany, 13 

ezüst és 13 bronzérmet szereztek. Az egye-

sületek közötti rangsorban a nagyon előke-

lő 2. helyen végeztünk. Külön öröm volt, hogy 

a novemberi Wadokai Európa Bajnokságra 

ezen a versenyen kvalifikáló, szétmérkőző 

versenyzőink mindannyian sikerrel vették 

ezt az akadályt. Németországba 10 fő ver-

senyzőnk utazhat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a versenyen 

bíróként részt vett Hárspataki Gábor, olim-

piai bronzérmes karatéka.
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kézilABDA

NBii északi csoport női felnőtt

Öt mérkőzés öt győzelem az eddigi 

mérlege a szentendrei lányoknak. A 

bajnokságban még másik három csapat 

rendelkezik hasonló statisztikával, akik-

kel a következő fordulókban találkozik 

a csapat.

Budakalász- Szentendre 26-36

Szentendre – Dunakeszi 35-25

Következő hazai mérkőzések:

11.06 11:00 Szentendre – Vasas SC

11.20 11:00 Szentendre – BVSC

12.04. 11:00 Szentendre – DKA Vác

A mérkőzések ingyenesen, védettségi 

kártya bemutatása mellett látogathatók.

lABDArÚGÁs

DUNAkANYAr Október 16-án kitűnően 

játszó hazai csapatokat, és rengeteg gólt 

láthatott, aki a Kőzúzó utcába kilátoga-

tott. U14-es együttesünk a BKV Előre SC 

ellen 2:1-ről fordítva elsöprő második 

félidőt produkálva 8:2-re győzött. Bó-

zsik Dávid csapata az előző heti Csepel 

elleni 5:1-es siker után jó szériában van, 

de sokkal fontosabb, hogy egyre inkább 

felfedezni a Dunakanyar képzési stílusát 

az együttes játékán. Délben az U17-esek 

fogadták a Főnix Gold FC-t, és a szoká-

sos, labdabirtoklásra építő, sokpasszos 

játékkal rukkoltak elő. Ezúttal végre a 

gólszerzésben is jeleskedtek a srácok, 

és az idősebbekkel szembeni mezőny-

fölényt féltucat gólra is tudták váltani, a 

végeredmény így 6:4 lett.

UDse Sikeresen veszik az előttük álló 

mérkőzéseket a Dortmunddal szerző-

déses viszonyban álló régi SZE-FI-s já-

tékosok.

Október 24-én, az U11-es Bozsik prog-

ramon 12 veretlen mérkőzéssel zártak a 

gyerekek, akik közül kiemelkedő telje-

sítményt nyújtott Árvai Bence, akire az 

alközpont vezetői is felfigyeltek.

U13 UDSE – Gödöllő 8-3

DiÁkOliMPiA

Nagyon szép eredményeket értek el is-

koláink tanulói.

Asztalitenisz Pest megye döntő, 

Gödöllőn

Fiú egyéni III-IV.kcs: Burcker Máté Po-

mázi Mátyás Király Általános Iskola III. 

helyezés

Fiú csapat III-IV.kcs II. Rákóczi Ferenc Ál-

talános Iskola és Gimnázium III. helyezés 

(Kovács Boldizsár, Grósz Bence, Scheffler 

Soma)

Lány egyéni V-VI: kcs. Almási Dorka II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gim-

názium III. helyezés

Mezei futás Pest megyei döntő, Dunake-

szi: ii. kcs fiú (137 induló) Péli Aladár 14. 

hely (Szentendre II. Rákóczi), Merész Do-

mokos, 29. hely (Szentendre II. Rákóczi) 

iii. kcs fiú (205 induló) Angeli Márton 16. 

hely (Szent András Ált. Isk.), Varga Berta-

lan 37. hely (Szent András Ált. Isk.) III. kcs 

lány (189 induló) Imre Júlia 8. hely (Szent-

endre II. Rákóczi), Weber Zara Ingeborg 

11. hely (Szent András Ált. Isk.) iv. kcs fiú 

(159 induló) CONZADORI Chicco Guido 18 

hely (Szentendre II. Rákóczi), Misius Ákos 

25. hely (Szentendre II. Rákóczi), Héder 

Márton 39. hely (Szent András Ált. Isk.)

Csapatban 5. helyen végeztek (Szentend-

re II. Rákóczi) iv. kcs lány (136 induló) Ár-

vai Panni 36. hely (Szentendre II. Rákóczi)

Baranyi Borbála 54. hely (Szent András 

Ált. Isk.) v. kcs fiú (45 induló) Neruda Ba-

lázs 14. hely (Leányfalu Móricz Zsigmond 

Ált. Isk.) VI. kcs lány Papp Dorka 7. hely 

(Református Gimnázium)

terápiás lovaglásból sikeres versenysport
Maxi terápiás céllal kezdett lovagolni, ami gyorsan szerelemmé vált. Szorgalom, kitartás 

és tehetség. Minden adott ahhoz, hogy megvalósítsa álmait. Kezdésről, motivációról és az 

álmairól beszélgetünk Panov Maximiliánnal.

Hogyan kezdődött a lovak iránti szenve-

délyed?

Tíz éve kezdtem el lovagolni a hunkadombi 

lovasiskolában, akkor még terápiás cél-

lal. Majd, amikor Satu Hurme lovasiskolája 

ideköltözött Szentendrére, jelentkeztem 

hozzájuk. Ekkor kezdtem el versenysze-

rűen lovagolni. A díjugratás alapjait Satu 

Hurme tanította meg, majd Soha Glória lett 

az edzőm. Nagyon sokat tanultam, tanulok 

tőle, ő a példaképem.

Mesélsz arról mit jelent a terápiás célú 

lovaglás?

A terápiás lovaglást az orvosok javasolták 

a szüleimnek. Koraszülött voltam, de ami 

nagyobb probléma volt, hogy 5 évesen 

leukémiás lettem. Az időm nagy részét 

kórházban töltöttem, így kimaradtak az 

iskolaelőkészítő és fejlesztő foglalkozások. 

A lovaglásnak köszönhetően folyamato-

san jött elő a finommotorikus képesség, 

a figyelem, az egyensúly és az összpon-

tosítás. Az edzőim az első pillanattól tá-

mogattak és segítettek a felgyógyulásban. 

2018-tól már papírom is van arról, hogy 

gyógyult vagyok.

Nagy utat jártál be, most éppen hol tar-

tasz?

Szentendrén élek a szüleimmel. A Temp-

lomdombi Általános Iskolába jártam nyolc 

évig, jelenleg a Móricz Zsigmond Gimná-

zium nyelvi osztályába járok. Bár 9. évfo-

lyamosnak számítok, de ez már a második 

évem a gimiben, amit nagyon szeretek. Sza-

badidőm nagy részét a lovardában töltöm. 

Ha nem edzek, akkor lovat csutakolok, vagy 

karámot takarítok, a lényeg, hogy a lovak 

közelében legyek.

A lovassport sok szakágból áll, melyben 

versenyzel? Van esetleg saját lovad?

Díjugratásban és lovas tusában verseny-

zem, de legjobban a lovas tusát szeretem, 

azon belül is a tereplovaglást. Itt szaba-

don vágtázhatok, az akadályok között 

nagyobb távolságok vannak, vizes árkok, 

dombok – igazi kihívás lónak és lovasnak 

egyaránt.

Két lovam van Nini és Nettó. Nini egy 

szürke kanca, vele kezdtem el ugratni, 

lépésről lépésre haladtunk, sokat küz-

döttünk együtt. Nettó egy pej herélt, 

vele tavaly kezdtem el dolgozni és ver-

senyezni. Ő egy nagyon segítőkész, jó 

képességű ló. Ha kell, kisegít az ugrások-

nál, vele már magasabb szinten tudok 

versenyezni.

Mesélj az álmokról!

Szeretnék minél több versenyen elindul-

ni, hogy sok tapasztalatot szerezhessek. 

A lovas tusában szeretnék eljutni a leg-

magasabb, ötcsillagos kategóriáig, és ha 

az sikerül, akkor az olimpiára is. Az újabb 

és újabb kihívások motiválnak, hogy ké-

pes vagyok-e lovammal együtt az egyre 

nehezebb feladatokat teljesíteni. Nagyon 

sok munka és kitartás kell hozzá, de ha jól 

teljesítjük a pályát, az mindenért kárpó-

tol. Jövőre szeretnék egy és két csillagos 

versenyeken már elindulni nemcsak itt-

hon, hanem nemzetközi szinten is. Ne-

kem a lovaglás jelenti a szabadságot, a 

lovaimmal, a lovardában érzem magam 

a legjobban.

Gergi Erna

Panov Maximilián
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2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), hanem partnerünk, a ROKSH (WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E ép. 1. em. 8.) nyújtja.

aldi.hu

ROKSH_hazhozszallitas_Szentendre_es_videke_190x130_1025.indd   1 2021. 10. 25.   14:11

KÖVESS MINKET!

www.skanzen.hu

Szent Márton ÚjborfeSztivál éS libator
2021. november 13-14.

borvásár, libás ételek, Őszi csemegék vására, Márton-napi népszokások felelevenítése, 
lámpás felvonulás, Kézműveskedés és tematikus bringatúra

Koncertek: vigad, Ötödik évszak, Muzsikás, Mártones



TÁRS KE RE SŐ
65+ 170/75, túrázást, mozit, színházat, uta-
zást kedvelő úriember keres 55-65 közötti, 
vékony testalkatú hölgyet, hosszútávra. 
Szentendre és környéke előnyben. Tel.: +36 
70 416-9321

ADÁ S -VÉTE L
Almási Katalin készpénzért vásárol értékbecs-
léssel bútorokat, dísztárgyakat, festménye-
ket, órákat, porcelánokat, csipkét, szőrmét, 
csillárt, hangszereket, írógépet, bizsukat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Telefon: +36 
20 597-8280.

SZOLG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák, 
vízóra-aknák készítése, javítása. Tel.: +36 30 
341-3423

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohul-
lámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26 
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor

víz-GÁz – fŰtésszerelés 
GÁzkAzÁN Csere, 
kéMéNYBélelés

vállaljuk:
–  egyszerűsített eljárásban, 

gázkazánok cseréjét
–  kondenzációs kazánok, 

kedvezményes beszerzését
–  kémények bélelését, átalakítását
–  víz-gáz – fűtési hálózatok 

kiépítését
–  tervezését, teljeskörű 

ügyintézést
–  ingyenes felmérés, és 

ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft

www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

Nőgyógyászat
Castrum Center
2000 Szentendre,

Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com
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Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és 
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

Bútorasztalos. Méretre készített, beépített 
konyhák, szekrények. Tel.: +36 20 349-22-24

honlapkészítés.COM

Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát vállalunk 
A-tól Z-ig. +36 30 760-5814

Szentendre belvárosában tetőtéri szobák 
kiadók. Teljesen berendezve, fürdőszoba, 
konyha, étkező közös használattal, csak 
hosszútávra, megbízható, leinformálható 
bérlőknek. 60-80-100 ezer forint / hó (rezsi-
vel együtt). Tel.: +36 20 927-0021

Német nyelvoktatás. Tel.: +36 30 571-4995

Foglalkozás-egészségügyi ellátás Szent-
endrén és környéken. Keressen bizalommal, 
amennyiben a jogszabályban előírt alap orvosi 
vizsgálati kötelezettséget szeretné teljesíteni 
és Önnek is fontos az egészséges, biztonságos 
munkakörnyezet megteremtése. Részletek: 
www.fogleuorvos.hu

NeMzetkÖzi szÁllítMÁNYOzÁssAl fOGlAlkOzÓ 

CéG MUNkAtÁrsAkAt keres :

felADAtOk:

 •  Tengeri és légi szállítmányozási fuvarok bonyolítása

 •  Megbízókkal, alvállalkozókkal és külföldi szállítmányozókkal való kap-

csolattartás

 •  Ajánlatok készítése és kiadása

elvÁrÁsOk:

 •  Felelősségteljes, önálló munkavégzés

 •  Csapatmunkában való hatékony közreműködés

 •  Tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban

 •  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Word, Excel)

előNYÖk:

 •  Nemzetközi tengeri szállítmányozási vagy hajósügynöki gyakorlat

AMit kíNÁlUNk:

 •  önálló, kreatív munkavégzés

 •  részt vehetsz egy növekvő cég sikereiben

 •  hosszútávú munkalehetőség

szükséges végzettség:

 •  Középiskola

szükséges nyelvtudás:

 •  Angol (Középfok/kommunikációképes szint)

Foglalkoztatás jellege:

 •  Teljes munkaidő

 •  Alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye:

Szentendre

Jelentkezés módja:

A fényképes magyar és angol nyelvű önéletrajzát küldje el a

következő e-mail címre: global@globalshipping.hu

Szépvölgyi Eszter 06 30 93 39 340

A szeNteNDrei kUltUrÁlis kÖzPONt NONPrOfit kft.
székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)

pályázatot ír ki

közművelődési részlegének

műszaki alkalmazott – hangtechnikus

munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő, három hónap próbaidő kikötésével

A munkavégzés helye:

változó, elsősorban Szentendre Város

A munkakörbe tartozó, legfontosabb, lényeges feladatok:

Rendezvények, koncertek, színházi előadások hangosítása és világítása, 

hang- és fénytechnikai berendezések üzemeltetése, karbantartása.

Pályázati feltételek:

legalább középiskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hangtechnikusi, fénytechnikusi 

képesítés, színpadi hangtechnika, hang- és fénytechnikai gyakorlat, 

szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a végzettségeket, képzettségeket 

tanúsító okmányok egyszerű másolatban

A munkakör betöltésének kezdő időpontja:

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Herczeg Ábris nyújt, a 20/447-1240 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információkat 

a www.szentendreprogram.hu honlapon szerezhet.

A pályázatok benyújtásának módja, elbírálásának határideje:

postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.).

(Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 

műszaki alkalmazott – hangtechnikus.)

-elektronikus úton dmh@szentendre.hu

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. november 22.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 

indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentendrei Kulturális Központ



2
6

—
k

Ö
z

é
r

D
e

k
Ű

ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

MeNtők: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tŰzOltÓsÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

POlGÁrőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, 
titkár: Simonyi Zsolt

kÖzterÜlet felÜGYelet:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

reNDészeti irODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu

szeNteNDrei JÁrÁsi HivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934

gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
Duna korzó 25.
· távhő és hulladékgazdálkodás
· parkolás
· helyi adó ügyek
· egyéb önkormányzati ügyek
· rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425

Általános nyitvatartás

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon:310-868/310-487

Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00

Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

OrvOsi ÜGYelet:
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

POstA

szentendre 1. Posta
Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
+36 26 311-322
szentendre 2. Posta
Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
+36 26 505-362

ÁllAtOrvOs (mindig hívható): +36/30-415-9060

ÁrvÁCskA ÁllAtvéDő eGYesÜlet: +36/20-571-6502

GYePMester: +36/20-931-6948

szeNteNDrei kÖzteMető: tel/fax: +36/26-310-442

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

sorszám Cím Terület
Ingatlannyilvántartási 

megnevezése 
Övezeti besorolás 

Bruttó induló (licit) 
ár (együttes)

Pályázati biztosíték 
(együttes)

1.
Szentendre,

belterület 1041, Bükkös part 22.
3483 m2 udvar, orvosi rendelő Vt/6

384.683.000,- Ft 20.000.000,- Ft

2. Szentendre belterület 1041/A 159 m2 pince Vt/6

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. november 16. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon és e-mailen: 26/785-057, gabay.anett@szentendre.hu

fülöp zsolt polgármester

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Terület
Ingatlan-nyilvántar-

tási megnevezése 
tul.hányad eszmei hányad 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre, 472 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház) 1.627 m2 kivett beépített 
terület 

8043/10000 8043/10000 

Gip/2 80.960.000 Ft 5.000.000 Ft

Szentendre, 472/A/1 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház) 143 m2 gazdasági helyiség 1/1 5181/10000

Szentendre, 472/A/2 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház) 42 m2 gazdasági helyiség 1/1 1522/10000

Szentendre, 472/A/4 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház) 17 m2 gazdasági helyiség 1/1 616/10000

Szentendre, 472/A/5 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház)
101 m2

(tetőtér)
gazdasági helyiség 1/1 362/10000

Szentendre, 472/A/6 hrsz. (Kőzúzó u. 6. Társasház)
97 m2

(tetőtér)
gazdasági helyiség 1/1 362/10000

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. november 16. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon és e-mailen: 26/785-057, gabay.anett@szentendre.hu

fülöp zsolt polgármester





2021. NOVEMBER

09. Kedd 19:30  Jazzklub  Borbély Műhely jazzklub Notturno -  
az éjszaka zenéi 
“Saját szerzeményeink, jazz örökzöldek és szabad 
rögtönzések - ébresztenek rá: mily gyönyörű is az éjszaka” 
belépő: 1200 Ft / 1500 Ft 

12. Péntek 18:00  táncház  Görög táncház 
zenél az Akropolis Compania zenekar 
Görög zenés-táncos program élőzenével 
A belépés ingyenes!

27. Szombat 20:00  koncert  Bordó Sárkány 
Középkori világzene, az autentikus, magyar és európai 
középkori dalokat és táncokat bátran ötvözik saját alkotói 
elképzeléseikkel 
belépő: 1500 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Dunaparti Művelődési Ház - Barlang
2000 Szentendre, Duna korzó 18. 
+3620 387 8742 | +3626 301 088 
dmh@szentendre.hu | www.szentendreprogram.hu 

 barlang  barlangklub


